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Ogólne zasady oceniania uczniów
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów
nauczania, opracowanych zgodnie z nią.
2. Nauczyciel:
• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;
• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach
ucznia.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły wg skali :
100%- ocena celująca
90%-99%- ocena bardzo dobra
75%-89%- ocena dobra
51%-74%- ocena dostateczna
31%-50%- ocena dopuszczająca
0%-30%-ocena niedostateczna.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są
udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

I. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności
Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe,
ćwiczenia praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

1. Prace klasowe( sprawdziany) przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie
wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.
• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu.
• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.
• Każdą pracę klasową poprzedzają zajęcia powtórzeniowe, podczas których nauczyciel zwraca
uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
• Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac
klasowych są zgodne z WSO.
• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach
wymagań edukacyjnych.
• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WSO.
• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.
2. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości
i umiejętności ucznia z zakresu programowego 2-3 ostatnich jednostek lekcyjnych.
• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie.
• Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie
dłuższym niż 15 minut.
• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie
z zasadami WSO.
3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając
odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:
• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
• prawidłowe posługiwanie się pojęciami,
• zawartość merytoryczną wypowiedzi,
• sposób formułowania wypowiedzi.
4. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości
zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez
nauczyciela.
• Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy uwzględnieniu
zapisów WSO.
• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność,
poprawność i estetykę wykonania.

5. Aktywność i praca ucznia na lekcji mogą być oceniane zależnie od ich charakteru, za pomocą
plusów i minusów.
• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką
prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu
problemu, przygotowanie do lekcji. oceniania
• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu,
zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji, brak pracy domowej.
• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem
i uczniami, przy uwzględnieniu zapisów WSO.
6. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji.
Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
• wartość merytoryczną,
• dokładność wykonania polecenia,
• staranność i estetykę,
• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia.
7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe
wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy
naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
• wartość merytoryczną pracy,
• estetykę wykonania,
• wkład pracy ucznia,
• sposób prezentacji,
• oryginalność i pomysłowość pracy.
8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i
międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

II. Kryteria wystawiania oceny po I półroczu oraz na koniec roku szkolneg
1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz
ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informuj
. ją uczniów oraz ich rodziców o:

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych .
ocen klasyfikacyjnych,
• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
. • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,
• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.
3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania
poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych
form sprawdzania wiadomości i umiejętności.

III. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen
1. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną.
2. Oceny ze sprawdzianów poprawiane są na sprawdzianach poprawkowych lub ustnie w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
3. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie na następnej lekcji.
4. Ocenę niedostateczną z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić
wykonując tę pracę ponownie.
5. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach
wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem.
6. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej śródrocznej lub rocznej regulują
przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

I. Wymagania przedmiotowe: Informatyka dla Ciebie
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :
– posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program z informatyki
w gimnazjum, reprezentuje szkołę w konkursach wiedzy informatycznej i osiąga
sukcesy, samodzielnie i twórczo rozwija zainteresowania informatyczne, biegle
posługuje się wiadomościami z informatyki (obsługuje komputer w stopniu
zaawansowanym, np. programy: do edycji tekstu i grafiki, arkusz kalkulacyjny,
przeglądarki i wyszukiwarki internetowe), z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, proponuje

niekonwencjonalne rozwiązania na lekcjach, w pracach domowych, jak również
podczas zajęć pozalekcyjnych. Wykorzystał swoją wiedzę, np. napisał program
edukacyjny, stworzył własną stronę WWW lub cykl prezentacji na wysokim
poziomie.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
– opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności informatycznych obowiązujących
w gimnazjum. Wykazuje ciekawe rozwiązania w trakcie wykonywanych ćwiczeń oraz
posiada bardzo dużą wiedzę merytoryczną. W całości opanował materiał z zakresu
nauczania w danej klasie. Ćwiczenia praktyczne realizuje prawidłowo, dobrze
posługuje się zdobytymi wiadomościami. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę
informatyczną do rozwiązania zadań i problemów w różnych sytuacjach. Jego prace
spełniają wszystkie kryteria podane przez nauczyciela, terminowo wywiązuje się ze
wszystkich zadań, jest aktywny na lekcjach, pracuje systematycznie i efektywnie
współdziała w grupie.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
– opanował wiadomości i umiejętności informatyczne w zakresie pozwalającym na
rozwiązywanie problemów z informatyki przewidzianych w programie nauczania
gimnazjum, poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne,
ale potrzebuje więcej czasu na ich realizację, jest pracowity i gotowy do podjęcia
pracy, ma przygotowanie i umiejętności z zakresu realizowanego tematu. Wykazuje
postępy w swojej pracy, ale nie opanował wszystkich umiejętności określonych
w programie informatyki. Zdarza mu się nie wykonać pracy przed końcem lekcji,
czasem przekracza terminy. Większość jego prac praktycznych spełnia wymagania
podane przez nauczyciela na ocenę dobrą.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
– opanował podstawowe umiejętności programowe z informatyki w gimnazjum
umożliwiające rozwiązywanie zadań o średnim stopniu trudności (czasem przy

pomocy nauczyciela), wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie,
potrzebuje pomocy nauczyciela. Potrafi samodzielnie wykonać większość zadań
wymaganych przez nauczyciela na ocenę dostateczną. Stara się pracować
systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela przy wielu swoich
pracach.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
– wykonuje proste zadania, pracuje niesystematycznie, ma duże braki
w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej
nauki. Nie korzysta z możliwości poprawiania prac praktycznych.
– podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych potrzebuje
mobilizowania oraz pomocy ze strony nauczyciela i innych osób,
– rzadko przestrzega zasad ustalonych w regulaminie pracowni komputerowej,
– cechuje się niewielką samodzielnością, wykonane zadania są niezbyt estetyczne,
– choć słabo zaangażowany w pracę klasy czy grupy, stara się jednak dostosować do
powstałych sytuacji,
– rzadko wspiera dobrą komunikację w grupie i nie zawsze umie okazać szacunek
innym członkom grupy,
– nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.
III. Metody sprawdzania osiągnięć uczniów
1. Praca projektowa – np. abstrakcyjność myślenia, sposób ujęcia zagadnienia.
2. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, np. stopień
opanowania umiejętności.
3. Ćwiczenia i sprawdziany przy komputerze podsumowujące materiał nauczania, np.
znajomość obsługi komputera i programów komputerowych.
4. Praca w grupach, np. podział ról, rozwiązywanie problemów.
5. Obserwacja pracy uczniów, np. praca i aktywność na lekcji.

