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OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA 

SPRAWDZIAN (waga 4)  

− liczbę sprawdzianów w każdym półroczu dla danej klasy ustala nauczyciel,  

− obejmuje wiedzę i umiejętności z określonego działu,  

− sprawdzian może mieć formę testu lub zadań praktycznych wykonywanych przy 

komputerze, 

− podlega poprawie; każdy sprawdzian można poprawić tylko raz,  

− poprawa sprawdzianu odbywa się w ciągu 2 tygodni od otrzymania 

sprawdzianu, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 

− jeśli uczeń był nieobecny na poprawie, traci możliwość poprawienia 

sprawdzianu; 

PRACA NA LEKCJI (waga 2) 

− obejmuje zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas zajęć. Oceniając ją, 

nauczyciel bierze pod uwagę: wartość merytoryczną, stopień zaangażowania 

w wykonanie ćwiczenia, dokładność wykonania polecenia oraz staranność i estetykę, 

− uczeń ma prawo nie dokończyć zadanej przez nauczyciela pracy praktycznej na lekcji 

(wpis w dzienniku BRAK), jednak musi nadrobić zaległość w domu i przedstawić 

zadanie na kolejnych zajęciach. Nie wywiązanie się z terminu skutkuje otrzymaniem 

oceny niedostatecznej. 

− uczeń nieobecny na lekcji, podczas której była oceniana praca praktyczna otrzymuje 

wpis do dziennika NB. Uczeń ma obowiązek nadrobić zaległość w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem, 

− nie podlega poprawie; 

ODPOWIEDŹ (waga 2)  

− pisemna (tzw. kartkówka) obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu bieżącego działu, 

− jest zapowiadana  

− nie podlega poprawie 

−  ustna  

− obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu bieżącego działu, 
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− nie jest zapowiadana  

− nie podlega poprawie 

PRACA ZLECONA PRZEZ NAUCZYCIELA (waga ustalana przez nauczyciela) 

 obejmuje:  

− zadania domowe obowiązkowe, 

− zadania domowe dodatkowe, 

− projekty, praca grupowa, 

− nie podlegają poprawie;  

AKTYWNOŚĆ (waga 1)  

− obejmuje osiągnięcia konkursowe,  

− zadania dodatkowe podjęte przez ucznia na lekcji, 

− wyróżniającą się aktywność na lekcjach; 

NIEPRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 

Uczeń może być raz w półroczu nieprzygotowany do lekcji (nie ponosi żadnych 

konsekwencji). Fakt ten zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. 

UZUPEŁNIENIE ZALEGŁOŚCI 

Uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie sprawdziany i prace praktyczne. W przypadku 

dłuższej nieobecności na zajęciach uczeń zobowiązany jest na pierwszej lekcji po powrocie do 

szkoły uzgodnić z nauczycielem termin uzupełnienia zaległości. 

DODATKOWE INFORMACJE 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy:  

− zgłasza drugie i następne nieprzygotowanie,  

− nie zgłosi nieprzygotowania do zajęć, 

− nie odda w wyznaczonym terminie zadania domowego lub innej pracy zleconej przez 

nauczyciela 

− korzysta ze „ściąg” podczas sprawdzianu, kartkówki lub innych form sprawdzania 

wiedzy, 

− przedstawi pracę będącą plagiatem; 

Na lekcjach informatyki uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pracowni 

komputerowej oraz do prowadzenia zeszytu przedmiotowego.  

 

 

 


