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1. O ocenach uzyskanych na lekcjach informatyki nauczyciel informuje ucznia na bieżąco.  

2. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie na lekcjach zeszytu przedmiotowego i pendriva, na którym zapisuje 

swoje prace.  

3. Przedmiotem oceny z informatyki są:  

 samodzielna praca, 

 wiadomości i umiejętności, 

 metoda pracy, wynik końcowy 

 zaangażowanie, postępy w uczeniu się, postawa. 

 

Na lekcjach informatyki uczeń może uzyskać ocenę w następujących przypadkach: 

• z pracy klasowej (waga 10) – praca całogodzinna  

• z kartkówki (waga 6) – krótka forma dotycząca 3 ostatnich lekcji 

• z ćwiczeń/zadań wykonywanych na lekcji (waga 5) 

• za prace wykonywane w domu (waga 3) 

• za aktywność na lekcji (waga 3) 

• za udział w konkursach informatycznych (waga 10) 

• laureat konkursu, co najmniej na poziomie województwa uzyskuje ocenę końcową wyższą o jeden lub ocenę - 

celującą. 

 

Prace klasowe są zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Ich pisanie jest obowiązkowe dla 

wszystkich uczniów. W przypadku nieobecności zaliczenie odbywa się w pierwszym możliwym terminie lub po 

uzgodnieniu innego z nauczycielem. 

 

Uczeń ma obowiązek oddać do oceny wszystkie prace wykonywane w trakcie  zajęć. Brak wykonania pracy w czasie 

zajęć  równoważny jest ocenie niedostatecznej. 

 

Jeżeli uczeń przedstawi do oceny pracę, której nie wykonał samodzielnie lub kilkoro uczniów przedstawi do oceny tę 

sama pracę, to każdy z nich otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawienia. 

 

Z pracy klasowej lub kartkówki uczeń może otrzymać ocenę: 

 

Celujący  co najmniej 90% ogólnej ilości punktów  

Bardzo dobry  co najmniej 75% ogólnej ilości punktów 

Dobry  co najmniej 60% ogólnej ilości punktów 

Dostateczny  co najmniej 45% ogólnej ilości punktów 

Dopuszczający  co najmniej 30% ogólnej ilości punktów 

Niedostateczny  mniej niż 30% ogólnej ilości punktów 

 

Za dodatkowe zadania wykonane w trakcie zajęć i przekazane do oceny uczeń może otrzymać ocenę celującą (waga 

5). 

 

Zadania wykonywane w domu nie podlegają  ocenie. 

 

Ocena semestralna (roczna) jest oceną ważoną ocen uzyskanych w semestrze (w ciągu roku). 


