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Uczniowie  są  klasyfikowani  i  promowani  zgodnie  z  Wewnątrzszkolnym  Systemem
Oceniania (WSO).  

Oceny semestralne i roczne wystawiane są na podstawie obliczenia średniej ważonej z
uzyskanych ocen cząstkowych. (Waga ocen określona poniżej). 

Wiadomości sprawdzane są w formie: 
 zadania domowego (waga 1)
 odpowiedzi ustnej (waga 2)
 kartkówki (waga 2)
 sprawdzianu (waga 3)
 wykonania projektu (waga 2)
 zadania wykonywane na lekcjach są oceniane plusami i minusami 4 plusy 

zamieniane są na ocenę celującą, 3 plusy na ocenę bardzo dobrą; za 
niezrealizowanie zadania w czasie lekcji z winy ucznia wystawiany jest minus – za 
3 minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; (waga ocen 2)

 aktywność na lekcji: trzy plusy zamieniane są na ocenę celującą ( waga 2) 

 Bieżące przygotowanie do lekcji:  uczeń posiada zeszyt przedmiotowy z bieżącymi notatkami, 
z  zadaniem domowym.  Za brak notatek , zadania domowego uczeń może uzyskać ocenę 
niedostateczną ( waga 1)

Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są na oceny wg WSO, tzn:

           Ocena    % udział punktów

celujący 98% - 100 %
bardzo dobry  86% – 97,99%
dobry 71% – 85,99%
dostateczny 56% – 70,99%
dopuszczający 41% – 55,99%
niedostateczny  0%  – 40,99%

Oceny bieżące są uzupełniane znakiem plus(+) co oznacza powiększenie oceny o 0,5 lub 
minus (-) co oznacza pomniejszenie oceny o 0,25.
Dolny zakres przedziału procentowego oznacza ocenę z minusem (-), a górny z plusem 
(+).
                                                                                                                                                                      
NIEPRZYGOTOWANIA 
Uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, co zostaje odnotowane 
w dzienniku lekcyjnym przez zapisanie daty tegoż nieprzygotowania. Nieprzygotowania 
nie dotyczą zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek. Nieprzygotowania nie 
przechodzą na kolejny semestr.

ZALICZENIE ZALEGŁYCH PRAC/ POPRAWY
Zapowiedziane ale niezaliczone prace: sprawdziany, kartkówki uczeń ma obowiązek 
poprawić w ciągu tygodnia od oddania pracy. 



Nieobecność ucznia na sprawdzianie , zapowiedzianej kartkówce oznaczana jest
w dzienniku wpisem 0. ( Nie jest to ocena a jedynie oznaczenie zaległości.)
Uczeń nieobecny na sprawdzianie, zapowiedzianej kartkówce ma obowiązek zaliczenia ich
w ciągu dwóch tygodni od pojawienia się w szkole. W sytuacji dłuższej nieobecności 
uczeń indywidualnie ustala z nauczycielem termin zaliczenia pracy.

Niewywiązanie się z obowiązku zaliczenia zaległej pracy (w wyznaczonym 
terminie) przez ucznia skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

Poprawa oceny wyższej niż niedostateczny ustalana jest indywidualnie.

 Korzystanie przez ucznia w czasie sprawdzianu lub kartkówki z 
niedozwolonych pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny 
niedostatecznej. 
W przypadku plagiatu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Podstawą do wystawienia uczniowi oceny semestralnej jest ocena określająca stopień 
przyswojenia przez niego materiału przewidzianego programem nauczania.        

Ustala się następujące kryteria ocen:

 celujący otrzymuje uczeń, który realizuje wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,
posiada pełne wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania:

 rozwiązuje zadania problemowe 
biegle korzysta ze zdobytej wiedzy informatycznej

  bierze udział w Olimpiadzie Informatycznej lub konkursach informatycznych 
zajmując punktowane miejsca,

 prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika, dodatkowych 
materiałów dydaktycznych i innych źródeł informacji oraz potrafi ocenić 
wiarygodność tych źródeł;

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy 
i umiejętności określonych programem nauczania technologii informacyjnej/ informatyki 
na poziomie danej klasy:

• wykazuje się samodzielnością, kreatywnością i dokładnością w wykonywaniu 
zadań,   

• wykazuje umiejętność analizowania gotowego programu i oceniania jego 
poprawności,

• prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika, innych materiałów
dydaktycznych.

dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności 
określonych programem nauczania informatyki w danej klasie, ale poprawnie stosuje 
wiadomości i samodzielnie wykonuje większość zadań teoretycznych i praktycznych:

• ma trudności z samodzielnym formułowaniem istoty problemu oraz 
rozwiązywaniem zagadnień trudniejszych,

• w wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy merytoryczne,
• prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika;

dostateczny otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach i umiejętnościach 
określonych programem nauczania:

• potrafi rozwiązać typowe problemy związane z wykorzystaniem komputera i jego
oprogramowania w różnych sytuacjach,

• zna podstawowe pojęcia i definicje zawarte w nauczanym materiale,
• w wypowiedziach popełnia błędy merytoryczne,



• prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika;

dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach i umiejętnościach 
zawartych w programie nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania 
przez ucznia podstawowej wiedzy z technologii informacyjnej czy informatyki w toku 
dalszej nauki,

 umie stosować metody i środki informatyki w sytuacjach elementarnych w 
sytuacjach trudniejszych na ogół nie radzi sobie bez pomocy nauczyciela,

• zna podstawowe pojęcia i definicje występujące w nauczanym materiale,
• w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne,
• prowadzi zeszyt i korzysta z podręcznika;

niedostateczny otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających i 
zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej

 a braki w wiadomościach  uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z technologii 
informacyjnej/ informatyki:

• nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą komputera i 
wykorzystaniem jego oprogramowania oraz tworzeniem elementarnych 
programów w nauczanym języku programowania,

• nie rozumie pytań i poleceń,
• w wypowiedziach popełnia poważne błędy merytoryczne.
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