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Zasady oceniania na Informatyce 

Klasy 7, 8  SP  

 

1. Prace pisemne oceniane są punktowo a następnie uzyskane punkty przeliczane są na 

ocenę według następującej skali: 

a) celujący  100% 

b) bardzo dobry  90 -99% 

c) dobry  75- 89% 

d) dostateczny 50- 74% 

e) dopuszczający 40- 49% 

f) niedostateczny 0- 39% 

 

2. Przy ustalaniu oceny śródrocznej oraz rocznej stosuje się średnią ważoną.           

      Średnia jest przeliczana na ocenę według zasady: 

 

a)  ocena dopuszczająca – średnia co najmniej 1,7 

b)  ocena dostateczna – średnia co najmniej 2,5 

c)  ocena dobra – średnia co najmniej 3,5 

d)  ocena bardzo dobra – średnia co najmniej 4,5 

e)  ocenę celującą otrzymuje uczeń którego średnia ważona wynosi co 

najmniej 5,3  

 

 

3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z pracy klasowej (kartkówki lub 

sprawdzianu), uczeń ma prawo do jednorazowej  poprawy, w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. Do średniej wliczana jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych ze 

sprawdzianu i jego poprawy. 

 

4. Praca klasowa to kartkówka (maksymalnie z 3 tematów lekcyjnych z wagą 1) lub 

sprawdzian ( z wagą 1 lub 2). Wagę oceny ze sprawdzianu (1 lub 2) ustala nauczyciel 

informując o tym uczniów przed sprawdzianem. 

 

 

5. Ocena roczna ustalana jest jako średnia ważona wszystkich ocen uzyskanych przez 

ucznia w czasie całego roku szkolnego. 

 

 

6. Na co najmniej 3 tygodnie przed zakończeniem klasyfikacji, uczeń i jego rodzice 

informowani są o przewidywanych ocenach rocznych. Uczeń ma prawo do uzyskania 

wyższej niż przewidywana oceny rocznej, poprzez przystąpienie do  egzaminu 

sprawdzającego wiedzę z całego roku jeżeli: 

- nie unikał pisania sprawdzianów w terminach określonych przez 

nauczyciela, 

- przystąpił do wszystkich prac klasowych  a uzyskane oceny 

niedostateczne ze wszystkich prac , poprawił na ocenę pozytywną 

- systematycznie i aktywnie uczestniczył w zajęciach lekcyjnych. 

 



7. Uczeń musi zgłosić chęć do przystąpienie do  egzaminu sprawdzającego niezwłocznie 

(w nieprzekraczalnym terminie 1 tygodnia)  po uzyskaniu informacji o ocenie 

przewidywanej, poprzez napisanie podania do nauczyciela przedmiotu. O terminie 

egzaminu decyduje nauczyciel przedmiotu. 

 

8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia  do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa – 

postępowanie w takim przypadku określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 

9. Od powyższych zasad mogą istnieć odstępstwa, ale tylko na korzyść ucznia.  

 

10. W przypadku konieczności wprowadzenia nauczania zdalnego obowiązują punkty jak 

wyżej oraz: 

 

• Podczas nauczania zdalnego oceniane będą: aktywność (np. podczas 

interaktywnych lekcji on-line prowadzonych na żywo) i systematyczność 

wykonywania zadanych prac. 

• Nauczyciel wyznacza termin na wykonanie zadanych przez siebie prac, zadań  

a uczeń  ma obowiązek przesłać je w wyznaczonym terminie. Termin jest 

adekwatny do charakteru zadania.  

• Uczeń, który z ważnych przyczyn (np. zdrowotnych, technicznych) nie może 

wykonać zadania w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest poinformować 

o tym fakcie nauczyciela za pomocą wiadomości w e-dzienniku najpóźniej 

w następnym dniu. Niedotrzymanie ustalonego terminu i niepoinformowanie 

o tym nauczyciela jest równoznaczne z oceną niedostateczną.  

• W szczególnych przypadkach nauczyciel po otrzymaniu informacji od ucznia 

lub jego rodzica o problemach dziecka, decyduje o możliwości wydłużenia 

terminu wykonania zaległego zadania lub dostosowania formy jego realizacji. 

 


