
Zasady oceniania i dokumentowania osiągnięć uczniów  

na lekcjach informatyki 
 

Ponadto uczeń może otrzymać oceny za: 

- odpowiedź ustną, 

- pracę na lekcji, 

- pracę domową, 

- inne ustalone przez nauczyciela zadania. 

Oceniając ustną odpowiedź ucznia, bierze się pod uwagę: 

- spójność wypowiedzi. 

Za wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami uczeń otrzymuje 

punkty. Zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem, obowiązuje następujący 

udział procentowy sprawdzanego zakresu materiału na poszczególne oceny: 

0% - 29% - ocena niedostateczna 

30% - 49% - ocena dopuszczająca 

50% - 69% - ocena dostateczna 

70% - 89% - ocena dobra 

90% - 99% - ocena bardzo dobra 

100% - ocena celująca  

 

W czasie lekcji bierze się pod uwagę: zaangażowanie, poprawność 

wykonywanych czynności. 

 

 

Ocena śródroczna/roczna nie jest średnią ocen cząstkowych. 
 

 

1) Uczeń na lekcji informatyki powinien posiadać: podręcznik, zeszyt (a w nim 

tematy, notatki z lekcji oraz odrobione prace domowe). 

 

2) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w każdym okresie tyle 

razy, ile jest godzin informatyki w tygodniu. Za każde następne 

nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

  

3) Uczeń otrzyma „+” za: 

- aktywność na lekcji (uczeń, który zdobędzie trzy plusy,  

otrzymuje ocenę bardzo dobrą), 

 

4) Prace zaliczeniowe i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

 

5) W razie usprawiedliwionej nieobecności na pracy zaliczeniowej uczeń ma 

obowiązek zaliczyć pracę w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

W uzasadnionych przypadkach termin poprawy można indywidualnie ustalić 

z nauczycielem. W przypadku niezaliczenia lub nieusprawiedliwionej 

nieobecności na pracy zaliczeniowej  uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  



 

6) Uczeń ma prawo poprawić zarówno ocenę pozytywną jak i niedostateczną     

z pracy zaliczeniowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem, ale nie 

później niż dwa tygodnie poza liczeniu. Obie oceny zostaną wstawione do 

dziennika zajęć lekcyjnych. 

 

7) Za ściąganie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (ten, który ściąga i ten,   

od którego jest ściągane). 

 

8) Za podpowiadanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

9)  Uczeń, który nie pracuje na lekcji, nie posiada notatki z lekcji, otrzymuje   

  ocenę niedostateczną za pracę na lekcji. Może również otrzymać 

  dodatkową pracę domową. 

 

10)  Uczeń, który wyróżnia się aktywnością na zajęciach może być zwolniony  

   z pracy domowej.  


