
Przedmiotowy System Oceniania – Informatyka 

1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w następujących formach: 

 Sprawdzian praktyczny; 

 Kartkówka; 

 Odpowiedź ustna; 

 Prace domowe; 

 Prezentacja samodzielnie zdobytej wiedzy (referat, prezentacja multimedialna); 

 Test; 

 Inne formy. 

2. Nauczanie zdalne (Statut SLO Art. 56 A): 

 W przypadku decyzji Dyrektora Szkoły o rozpoczęciu nauczania zdalnego – każdy 

uczeń zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z nauczycielem przedmiotu poprzez 

platformę Office 365 i Dziennik Elektroniczny – Vulcan; 

 Po każdym miesięcznym okresie pracy online nauczyciel wyznacza termin i miejsce 

spotkania grupowego w gmachu szkoły – celem napisania sprawdzianu z przerobionego 

materiału; 

 W przypadku niezgłoszenia się ucznia z ważnych powodów – nauczyciel może ustalić 

indywidualną datę i formę napisania sprawdzianu; 

 Jeżeli uczeń nie zaliczy sprawdzianu lub nie przystąpi do niego – zobowiązany jest do 

napisania egzaminu z przedmiotu na koniec półrocza. 

3. Ocena po semestrze wystawiana jest po obliczeniu średniej arytmetycznej z ocen 

cząstkowych. 

Średnia określa ocenę za semestr wg poniższej tabeli: 

Średnia Ocena semestralna 

1,00 – 1,99 Niedostateczny 

2,00 – 2,74 Dopuszczający 

2,75 – 3,74 Dostateczny 

3,75 – 4,74 Dobry 

4,75 – 5,00 Bardzo dobry 

W przypadku stosowania skali ocen z plusami i minusami: 

 Każdy plus przy ocenie liczony jest jako + 0,5; każdy minus przy ocenie liczony jest 

jako – 0,25; 

 Jeżeli do oceny wyższej brakuje 0,1 w ostatecznej średniej, uczeń może poprawiać 

ocenę przez zaliczenie materiału z danego semestru. 



4. Ocena roczna jest oceną z całego roku, a nie tylko z drugiego półrocza. 

5. Jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną w I półroczu i ocenę dopuszczającą w II półroczu 

wówczas otrzymuje ocenę końcowo roczną: niedostateczną. 

6. W pozostałych przypadkach ocenę końcowo roczną wystawia się obliczając średnią 

arytmetyczną średnich z I i II półrocza. 

7. Uczeń zobowiązany jest do przystąpienia do zaliczeń zapowiedzianych 

i niezapowiedzianych. 

8. Prace zaliczeniowe zapowiadane są nie krócej niż 1 tydzień przed zaliczeniem. 

9. Jeśli uczeń nie będzie tylko na zaliczeniu z powodu losowych to na najbliższych zajęciach 

podchodzi do tego zaliczenia. Jeśli uczeń nie będzie więcej niż 2 tygodnie w szkole 

zobowiązany jest do tego, aby w ciągu maksymalnie 3 tygodni od przyjścia do szkoły 

niezwłocznie ustalić termin zaległego zaliczenia lub zaliczeń. Nie ustalenie terminu jest 

równoznaczny z oceną niedostateczną z zaliczenia lub zaliczeń. 

10. Uczeń, który dostał ocenę mniejszą niż bardzo dobry ma prawo poprawić ją w ciągu 

maksymalnie 3 tygodni od wstawienia do dziennika elektronicznego. Termin poprawy 

ustalany jest indywidualnie. 

11. Uczeń ma prawo wglądu do swojego zaliczenia na lekcji, na której omawiane jest zaliczenie. 

Jeśli uczeń nie będzie na omawianiu zaliczenia, a chce zobaczyć swoją pracę może to 

uczynić na najbliższej lekcji. 

12. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu do zaliczeń w obecności nauczyciela 

przedmiotu do zakończenia danego roku szkolnego. 

13. Na koniec semestru (roku) nie przewiduje się żadnych sprawdzianów zaliczeniowych, 

mających na celu podwyższenie oceny.  

14. Przed rozpoczęciem zaliczenia zawsze będą przedstawione zasady oceniania danego 

zaliczenia. 

 


