
Wymagania dotyczące oceniania na lekcjach informatyki 

1. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem (WO) w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Kusocińskiego 
2. Oceny cząstkowe mają różną wagę (i wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną): 

a. praca klasowa – waga 3, 
b. sprawdzian, sprawdzenie umiejętności – waga 2, 
c. inne – waga 1, 
d. projekt – waga zmienna (zgodnie z podanymi wymaganiami przed wykonaniem projektu). 
e. nie wykonanie zadania (NWZ) waga 5 dla prac klasowych i sprawdzianów oraz waga 3 dla pozostałych ocen. 

3. Dopuszcza się zgłoszenie po jednym nieprzygotowaniu w ciągu semestru, z każdej następującej kategorii: 
a. odpowiedzi / kartkówki, 
b. brak zadań domowych, 
c. brak zeszytu bądź innych potrzebnych przyborów do lekcji, 
d. za każde następne będzie wstawiona ocena niedostateczna. Nieprzygotowanie zgłaszamy  w momencie wywołania ucznia przez nauczyciela. 
e. Nieprzygotowanie nie zwalnia z wykonania zadania. 

4. Oceny zdobywamy za: 
a. odpowiedzi, kartkówki (niezapowiedziane, z trzech ostatnich lekcji), 
b. ćwiczenia praktyczne, 
c. naruszenie zasad regulaminu lub ich nieznajomość skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej. 
d. praca na lekcji, 
e. sprawdziany, 
f. prace klasowe, 
g. zeszyt. 
h. poprawę (termin: praca klasowa i sprawdzian - 2 tygodnie od oddania pracy uczniom; osobom, które nie pisały pracy, czas liczy się od momentu 

pojawienia się w szkole, pozostałe oceny - termin wyznacza nauczyciel  – 1 tydzień od daty otrzymania oceny na umówienie się). 
i. prace klasowe, sprawdziany, ćwiczenia praktyczne i kartkówki są obowiązkowe do napisania. (nie napisanie ich skutkuje wystawieniem 1 z wagą 

NWZktóre wstawiane jest po przekroczeniu  terminu i nie można go poprawić). 
5. Zasady oceny zeszytu: 

a. rysunki wykonujemy od linijki, ołówkiem, 
b. estetyka i pismo na mirę możliwości ucznia, 
c. uzupełnienie zeszytu, 
d. notatki. 

6. Ocenianie prac klasowych i sprawdzianów: 
a. celujący: co najmniej 98% dobrych odpowiedzi, 
b. bardzo dobry: mniej niż 98%, ale co najmniej 90% dobrych odpowiedzi, 
c. dobry: mniej niż 90%, ale co najmniej 75% dobrych odpowiedzi, 
d. dostateczny: mniej niż 75%, ale co najmniej 50% dobrych odpowiedzi, 
e. dopuszczający: mniej niż 50%, ale co najmniej 30% dobrych odpowiedzi, 
f. niedostateczny: mniej niż 30% dobrych odpowiedzi. 
g. w przypadku przyłapania, iż kogoś praca nie została napisana samodzielnie (rozmowy, szepty, korzystanie z materiałów niedozwolonych, 

rozglądanie się podczas pisania pracy klasowej),  zostanie mu wystawionaocena niedostateczna, której nie będzie mógł poprawić. 
7. Ocenianie okresowe i końcoworoczne (ocena końcoworoczna jest wystawiana z ocen cząstkowych zdobytych w całym roku szkolnym): 

a. Jeśli w części ułamkowej, jest co najmniej6/10, przy wyliczeniu średniej ważonej z ocen cząstkowych, to ocenę zaokrąglamy w górę. 
b. Jeśli w części ułamkowej, jest mniej niż 6/10, przy wyliczeniu średniej ważonej z ocen cząstkowych, to ocenę zaokrąglamy w dół. 

Regulamin pracowni komputerowej 

1. Do pracowni wchodzimy spokojnie, tylko za zgodą nauczyciela, nie rozpychając się i zajmujemy wcześniej wyznaczone miejsca. 
2. W pracowni zabrania się: 

 jedzenia i picia, a artykuły spożywcze mają znajdować się w plecakach. 
 głośnego zachowywania się. 
 stwarzania zagrożenia dla siebie lub innych. 
 uszkadzania sprzętu lub oprogramowania komputerowego. 
 kopiowania, kasowania lub modyfikowania nieswoich dokumentów. 
 włączania lub logowania komputerów bez pozwolenia. 

3. W przypadku zauważenia uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania należy o tym fakcie powiadomić nauczyciela. 

Jeśli w zeszycie wykonano jeden z rysunków 
niewłaściwie, sporadyczne użycie korektorów (1-2 
razy) nie obniża oceny. W każdym z pozostałych 
przypadków, za naruszenie zasad ocena w dół o 1. 
Brak zeszytu podczas oceniania za pierwszym 
razem -np (nieprzygotowanie), za drugim 1 (ndst) 


