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I. Podstawa prawna: 

 

1. Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                                   

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów                       

w szkołach publicznych  

2. Statut  I Liceum Ogólnokształcącego   im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kam. 

3.  POU informatyki uwzględnia podstawę programową kształcenia ogólnego i program 

nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym  - klasy 1, 

2, 3, 4  – nowa podstawa programowa i program z serii „Teraz Bajty” (Migra) 

 

II. Cele  edukacyjne z informatyki są zgodne z celami opisanymi w Statucie 

szkoły. 

 

III. Ocenianie informatyki obejmuje: 

 

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych  do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych   i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4. Ocenianie bieżące;  

5. Ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych; 

6. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych        

  

IV. Procedury sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:  

Pomiar osiągnięć edukacyjnych ucznia może odbywać sięga pomocą następujących 

narzędzi: 

 Prace klasowe 

 Sprawdziany  

 Sprawdziany powtórzeniowe 

 Odpowiedzi ustne  

 Praca domowa 

 Rozwiązywanie problemów  

 Aktywność na lekcjach 

 Zaangażowanie uczniów w projekty organizowane w szkole 

 Konkursy przedmiotowe (dotyczy laureatów i uczniów, którzy otrzymali wyróżnienie)  

 

Praca klasowa  – zestaw zadań służących do sprawdzenia stopnia opanowania przez ucznia 

treści działu programowego.  

Sprawdzian  - niezapowiedziana lub zapowiedziana forma sprawdzania wiadomości                                      

i umiejętności ucznia, pozwalająca na systematyczne śledzenie jego postępów w nauce.                               



Sprawdzian może obejmować:                                                                                                                                       

• maksymalnie trzy jednostki tematyczne - jeśli jest niezapowiedziana lub część 

realizowanego działu – jeśli jest zapowiedziana                                                                                                                                                     

Odpowiedź ustna – dłuższa wypowiedź na zajęciach lekcyjnych.                                                                                     

• uczeń może raz w semestrze uczestniczyć w tej formie sprawdzania wiadomości                                   

i  umiejętności;                                                                                                                                                                          

• wystawiona ocena powinna być krótko uzasadniona.  

Praca domowa – forma  pracy ucznia, której celem jest rozszerzenie,  pogłębienie i 

utrwalenie wiedzy oraz wdrożenie do samodzielności w posługiwaniu się wiedzą, w zbieraniu 

informacji,                                      w dokonywaniu obserwacji, rozwiązywaniu zagadnień   

oraz pisemnym ich opracowywaniu.  

Praca domowa zadawana jest  wszystkim uczniom lub może być zadawana wyznaczonym 

osobom jako indywidualizacja procesu nauczania 

            Wszystkie formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z wyjątkiem pracy 

domowej są oceniane w skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, 

dopuszczający, niedostateczny. Praca domowa podlega analizie słownej przez 

nauczyciela; nie jest wystawiana z niej ocena. 

 

V. Szczegółowe kryteria oceniania: 

Ocena niedostateczna                                                                                                                                              

Uczeń:  

 nie opanował wiadomości i nie zdobył umiejętności określonych podstawą 

programową   

 nie jest aktywny na lekcji. 

 Sporadycznie przygotowuje się do lekcji 

Ocena dopuszczająca                                                                                                                                                     

Uczeń:  

 posiada niezbędną wiedzę konieczną do realizacji celów przedmiotu 

 z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

 wykazuje się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć  i terminów 

informatycznych 

Ocena dostateczna                                                                                                                                                       

Uczeń:  

 opanował w znacznym stopniu podstawę programową z zakresu przedmiotu 

informatyki,                      

 samodzielnie rozwiązuje elementarne zadania informatyczne 



cena dobra                                                                                                                                                                    

Uczeń:  

 opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w ramach podstawy programowej                        

i wykazuje jedynie niewielkie braki 

 samodzielnie rozwiązuje zadania typowe i wyjaśnia typowe zależności 

Ocena bardzo dobra                                                                                                                                                    

Uczeń:  

 opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidziany obowiązującym 

programem nauczania 

 umiejętnie stosuje terminologię informatyczną zarówno w sytuacjach typowych,                                        

jak i nietypowych 

 samodzielnie rozwiązuje złożone zadania problemowe 

 samodzielnie poszukuje dodatkowych źródeł wiedzy 

 

Ocena celująca                                                                                                                                                              

Uczeń:  

 twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania 

 pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania 

 wzbogaca tok lekcji poprzez umiejętne wykorzystywanie dodatkowych źródeł wiedzy 

 posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program nauczania 

 

KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI PISEMNYCH 

Przy ocenianiu prac pisemnych i kartkówek brany jest pod uwagę procent poprawnych 

odpowiedzi                 a ocena wystawiana jest wg skali: 

Procent  punktów Ocena 

0% - 39 % możliwych do uzyskania punktów niedostateczny 

40%  - 52 % możliwych do uzyskania punktów dopuszczający 

53% - 70 % możliwych do uzyskania punktów dostateczny 

71% - 89% możliwych do uzyskania punktów dobry 

powyżej 89% a poniżej 100% możliwych                        

do uzyskania punktów 

bardzo dobry 

100% możliwych do uzyskania punktów   celujący 

 

 

 



Wagi poszczególnych ocen: 

Forma oceny Waga oceny 

aktywność na zajęciach 1 

praca w grupie 1 

rozwiązywanie problemów 1 

sprawdzian z ostatniego tematu 1 

sprawdzian z 3 ostatnich lekcji 2 

odpowiedzi ustne 2 

praca klasowa 4 

  

Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią  ważoną poszczególnych ocen otrzymanych                  

w danym semestrze. Średnie ważone   ocen przekładają się na stopnie szkolne wg  

następujących   zasad:        

5,5 – 6                     celujący 

4,5 – 5,49                bardzo dobry 

       3,5 – 4,49                dobry 

       2,5 – 3,49                dostateczny 

       2,0 – 2,49                 dopuszczający 

       do 1,99                     niedostateczny        

VI   Zasady dodatkowe:   

 Oceny są jawne i motywowane na prośbę zainteresowanych.  

 Dokonywane są systematycznie, w różnych formach, na każdej lekcji.  

 Ocena semestralna i roczna określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności 

ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany semestr (rok szkolny). Przy 

ustalaniu stopnia bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia oraz obniża 

się wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie niektórym 

wymaganiom programowym. Na podstawie opinii poradni psychologiczno 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, indywidualnie będą dostosowywane 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

 Nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału we 

własnym zakresie.  

 Jeżeli uczeń opuścił pracę pisemną, to powinien ją napisać na najbliższej lekcji albo 

w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

  Ustala się następujące minimalne ilości ocen w półroczu, na podstawie 

których  wystawia się oceny klasyfikacyjne: 

 przedmiot realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo - 2 oceny; 

 przedmiot realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo - 3 oceny; 

 przedmiot realizowany w wymiarze co najmniej 3 godzin tygodniowo - 4 oceny. 

 Uczeń powinien zaliczyć wszystkie zalegle prace pisemne na 30 dni  



kalendarzowych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

 

Egzamin poprawkowy: 

 

 uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną ma prawo (na warunkach 

zapisanych w statucie szkoły) przystąpić do egzaminu poprawkowego, 

 egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, a jego zakres 

obejmuje cały rok szkolny, 

 w ciągu tygodnia, od daty Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, nauczyciel ma 

obowiązek zapoznania ucznia z zagadnieniami z zakresu egzaminu poprawkowego 

 


