
System oceniania z przedmiotów zawodowych informatycznych 

na rok szk. 2020/2021 

   

 

1. Uczeń posiada na lekcji informatyki zeszyt przedmiotowy. 

2. Uczeń samodzielnie podczas lekcji notuje w zeszycie, wykonuje ćwiczenia w trakcie lekcji oraz odrabia 

zadania domowe. 

3. Zadania domowe uczeń wykonuje korzystając z internetu, z przygotowanych materiałów i ćwiczeń przez 

nauczyciela. 

4. Uczeń jest przygotowany na każdą lekcję informatyki z trzech ostatnich lekcji. W ciągu jednego semestru 

uczeń może być nieprzygotowanym z ostatnich lekcji jeden raz. Do nie przygotowania zaliczamy także 

brak zadania domowego lub rezygnację z niezapowiedzianej kartkówki lub z wykonania ćwiczeń za 

pomocą komputera. 

5. Kartkówki lub testy komputerowe z danych tematów mogą być zapowiedziane lub z trzech ostatnich 

lekcji mogą być nie zapowiedziane. 

6. Sprawdziany obejmujące więcej niż 3 tematy lekcyjne są zapowiadane wcześniej wraz z umówioną datą 

oraz z podaniem zakresu materiału. 

7. Na sprawdzianach przyjmuje się następujące progi oceniania: 

30% – 49%  dopuszczający  

50% – 69%  dostateczny  

70% – 89%  dobry  

90% – 99%  bardzo dobry  

100%  celujący  

8. W ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzianu lub kartkówki należy poprawić ocenę niedostateczną. 

Można także poprawić pozostałe oceny ze sprawdzianów pisemnych, kartkówek lub ćwiczeń 

wykonywanych na komputerze. Poprawa ocen odbywa się po lekcjach, wcześniej należy umówić się z 

nauczycielem. Jeżeli uczeń poprawi ocenę (na wyższą), to ostateczna ocena cząstkowa przyjmuje 

wartość: 

Ocena 1 1 1 1 1 1 1 1 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 2 2 2 2 2 2 

Poprawa 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 2+ 3 3+ 4 4+ 5 

Wartość 1+ 2 2 2+ 2+ 3 3 3+ 2 2+ 2+ 3 3 3+ 3+ 2+ 3 3 3+ 3+ 4 

 

Ocena 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3 3 3 3 3+ 3+ 3+ 4 4 4+ 

Poprawa 3 3+ 4 4+ 5 3+ 4 4+ 5 4 4+ 5 4+ 5 5 

Wartość 3 3+ 3+ 3+ 4 3+ 4 4 4+ 4 4+ 4+ 4+ 5 5 

 

9. W trakcie lekcji uczeń może uzyskać oceny cząstkowe z odpowiedzi ustnej, z aktywności na lekcji, za 

wykonane zadanie domowe, prace na lekcji, za referat lub prezentację multimedialną, z kartkówki i ze 

sprawdzianu. 



10. Uczeń jest oceniany za udział w olimpiadzie z informatyki na etapie szkolnym i okręgowym. Za udział na 

etapie ogólnopolskim wystawiana jest ocena celująca na koniec danej klasy. Oceniany jest także udział 

w innych konkursach informatycznych. 

11. Na lekcjach informatyki wprowadza się średnie ważone w ocenianiu, a mianowicie za: 

kategoria oceny skrót 
waga 

oceny 

egzaminy próbne, testy kompetencji TK 0 

sprawdzian S 1 

sprawdzian praktyczny SP 1 

olimpiada lub konkurs KO 1 

kartkówka K 0,8 

odpowiedź ustna O 0,6 

aktywność A 0,6 

praca na lekcji PL 0,6 

prezentacja  PM 0,6 

projekt PJ 0,6 

referat RF 0,6 

zadanie domowe ZD 0,6 

 

12. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest na podstawie średniej ważonej liczonej według tabeli: 

 

Wartość średniej niedostateczny  

1,00  1,75  niedostateczny  

1,76  2,50  dopuszczający  

2,51  3,5  dostateczny  

3,51  4,5  dobry  

4,51  5,19  bardzo dobry  

5,2  6,00  celujący  

 

13. Powyższy system oceniania obowiązuje począwszy od roku szkolnego 2020/2021. 


