
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I TECHNIKI 

W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE 

I. Kontrakt z uczniami: 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w pso formy aktywności ucznia.  

3. Prace klasowe są obowiązkowe.  

4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to musi napisać ją po powrocie 

do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem. 

5. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu, pracy domowej na zasadach 

i w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

6. Kartkówki nie podlegają poprawie. 

7. Uczeń – wyrażając chęć poprawy oceny – musi zgłosić to nauczycielowi w ciągu tygodnia 

od dnia uzyskania niesatysfakcjonującej go oceny. 

8. Po tym terminie poprawa oceny jest niemożliwa. Poprawę może pisać tylko jeden raz.  

9. Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej brane są pod uwagę zarówno 

oceny uzyskane przez ucznia w pierwszym terminie, jak i z poprawy.  

10. Odpowiedzi ustne ucznia nie podlegają poprawie na zasadach określonych w punkcie 5 i 

6. Stopień poprawy umiejętności ucznia ocenia nauczyciel po każdym kolejnym 

sprawdzianie tego typu lub po każdej kolejnej odpowiedzi.  

11. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.  

12. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.  

13. Nauczyciel daje uczniowi możliwość uzyskania dodatkowych ocen zadając, przynajmniej 

3 razy w semestrze, prace nadobowiązkowe (zadania dla chętnych). 

14. Prace nadobowiązkowe podlegają ocenie według standardowych kryteriów opisanych w 

pso.  

15. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie 

dotyczy prac klasowych). 

16. Jako nieprzygotowanie ucznia do lekcji rozumie się także brak pracy domowej. 

17. Wyczerpawszy limit dwukrotnej możliwości zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, za 

każde kolejne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.   

Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz 

rozporządzeniami MEN. 

 



II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu: 

 umiejętności, wiadomości, 

 kreatywność (twórcze myślenie), 

 posługiwanie się językiem informatycznym i technicznym, 

 przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

 praca z programem – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i 

osiąganie przewidzianych rezultatów. 

 rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie 

środowiska programu do rozwiązywanego zadania. 

 stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 

 postawa (pracowitość, systematyczność, umiejętność pracy w grupie). 

 aktywność na lekcjach . 

 wkład pracy ucznia. 

III. Formy aktywności 

Formy aktywności Liczba ocen w semestrze ( minimum) 

Prace klasowe 1 

Sprawdzian przy komputerze 1 

Praca na lekcji przy komputerze 1 

Prace graficzne/techniczne 2 

Prace domowe 1 

Aktywność na lekcji i w domu 1 (pięć plusów = bdb) 

Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg następującej skali: 

100 % + zadanie dodatkowe celujący 

100 % - 91 % bardzo dobry 

90 % - 81 % dobry 

80 % - 51 % dostateczny 

50 % - 35 % dopuszczający 

34 % - 0 % niedostateczny 



IV. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcowej 

Przy ustalaniu oceny semestralnej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z 

poszczególnych obszarów aktywności według następującej kolejności: 

• prace klasowe  

• sprawdziany  

• praca na lekcji przy komputerze 

• praca na lekcji 

• prace graficzne 

• prace domowe  

• prace dodatkowe 

• aktywność na lekcji 

V. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia 

a. nauczyciel - uczeń  

• nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny;  

• uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do 

wystawionej oceny;  

b. nauczyciel - rodzic 

• podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic może uzyskać informacje o 

postępach w nauce dziecka;  

VI. Wymagania na poszczególne oceny 

  Uczeń otrzymuje ocenę: 

  celującą, gdy: 

 który spełnia kryteria oceny, co najmniej bardzo dobrej 

 posiadł umiejętności i wiedzę znacznie wykraczające poza wymagania 

programowe, 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 wykonuje prace dodatkowe – referaty, plansze dydaktyczne, prezentacje 

multimedialne itp. (minimum 2 w semestrze – technika i minimum 2 

w semestrze - informatyka), 

 bierze udział w konkursach informatycznych;  

 bardzo dobrą, gdy: 

 opanował pełny zakres umiejętności i wiedzy określony programem nauczania; 



 dobrą, gdy: 

 opanował materiał programowy wykraczający poza podstawę programową; 

 dostateczną, gdy: 

 opanował umiejętności i wiadomości określone podstawą programową; 

 dopuszczającą, gdy: 

 braki w opanowanych umiejętnościach i wiadomościach nie przekreślają 

uzyskania przez ucznia podstawowych umiejętności pracy przy komputerze. 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 

dopuszczającą. 

W czasie pracy z uczniami uwzględnia się zawsze zalecenia Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. 


