
Zapoznanie uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania z informatyki
obowiązującym w SP nr 1 w Plewiskach.

I Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:
- sprawdziany, - praca na lekcji,
- kartkówki, - praca w grupach,
- testy, - zadania domowe
- odpowiedzi ustne, - zadania dodatkowe,
- aktywność na lekcji, - udział / sukcesy w konkursach.

Prace pisemne będą punktowane. Przy przeliczeniu punktów na ocenę obowiązuje skala:
- 0%-35% ndst
- 36%-49% dop
- 50%-71% dst
- 72%-87% db
- 88%-96% bdb
- 97%-100% cel

Oprócz ocen stosuje się system plusów i minusów. Plusy uczeń otrzymuje za aktywność na lekcji:
- 6 plusów - cel
- 5 plusów – bdb
- 4 plusy – db
- 3 plusy – dst (na życzenie ucznia) 
* Plusy przechodzą na następny semestr!

Minusy wystawiane są za przeszkadzanie na lekcji, brak zadania domowego 
lub nieprzestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej:
- 3 minusy – ndst

II Zakres materiału i ocena:

Sprawdzian/kartkówka może mieć formę pisemną lub praktyczną (z wykorzystaniem komputera). 
Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, obejmują materiał 
przynajmniej jednego działu. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń 
ma obowiązek napisać tę pracę w terminie ustalonym z nauczycielem. 
Kartkówki mogą być zapowiedziane lub nie i obejmują materiał z trzech tematów lekcyjnych lub 
zadanego materiału. 
Uczeń, który podczas kartkówki lub sprawdzianu rozmawia, ściąga lub podpowiada innym, 
otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.
Praca na lekcji i praca w grupie są oceniane zgodnie z wymaganiami i kryteriami, które uczeń 
otrzymuje każdorazowo przed przystąpieniem do pracy nad danym zadaniem.
Jeżeli uczeń nie oddał w terminie pracy na ocenę otrzymuje do dziennika 0 z obowiązkiem 
uzupełnienia jej w ciągu dwóch tygodni. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje 
zamianę 0 na 1.

Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej.
Uczeń ma prawo do poprawy dostatecznej i niższej oceny cząstkowej. Ocenę można poprawiać 
tylko jednorazowo i w terminie do 2 tygodni od jej uzyskania. Ocenę z poprawy wpisuje się obok
oceny właściwej.



Tryb wystawiania oceny śródrocznej, rocznej i końcowej:
 Śródroczna ocena klasyfikacyjna ma charakter informacyjny.
 Ocena na koniec semestru jest wystawiana według średniej ważonej. 
 Ocena roczna jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych.
 Ustala się następujące wagi, określające stopień ważności poszczególnych 

form pracy:

Rodzaj formy sprawdzającej
Waga oceny
cząstkowej

sprawdziany, testy, sukcesy w konkursach na szczeblu 
co najmniej gminnym

3

kartkówki, zadania praktyczne wykonywane na zajęciach,
sukcesy w konkursach na szczeblu szkolnym

2

aktywność, zadania domowe, zadania dodatkowe, 
udział w konkursach

1

Ustala się wysokość średniej ważonej na poszczególne oceny:

5,5 > Średnia ważona < 5,75 – cel
4,5 > Średnia ważona < 4,75 – bdb
3,5 > Średnia ważona < 3,75 – db
2,5 > Średnia ważona < 2,75 – dst
1,5> Średnia ważona < 1,75 – dop

*Uczeń  ma  prawo  ubiegać  się  o  ocenę  końcową  wyższą  niż  przewidziana,  jeżeli:  

5,5 > Średnia ważona < 5,75 – cel
4,5 > Średnia ważona < 4,75 – bdb
3,5 > Średnia ważona < 3,75 – db
2,5 > Średnia ważona < 2,75 – dst
1,5> Średnia ważona < 1,75 – dop

Uczeń  ubiegający  się  o  wyższą  niż  przewidywana  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zgłasza  się  
do nauczyciela prowadzącego w ciągu trzech dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie. 
Uczeń ubiegający się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną jest zobowiązany 
do napisania dodatkowego sprawdzianu, wykonania zadania dodatkowego, zadania praktycznego 
w terminie i zakresie ustalonym przez nauczyciela.

III Uczeń ma obowiązek:

- być przygotowanym do lekcji (mieć opanowany materiał z trzech ostatnich zajęć lekcyjnych, 
posiadać podręcznik),
- aktywny uczestniczyć w zajęciach,
- napisać każdy sprawdzian/kartkówkę, na której nie był,
- w przypadku nieobecności na lekcji - uzupełnić notatkę, odrobić zadanie domowe i samodzielnie 
opanować zakres materiału z podręcznika.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki znajduje się na stronie www.spplewiska.pl/ 
oraz u wychowawców i nauczyciela przedmiotu. 

http://www.spplewiska.pl/

