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Informacje ogólne 

 

1. Przedmiotowy System Ocenienia z przedmiotów informatycznych jest zgodny ze  

Statutem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

 

 Uczniowie zostają poinformowani o zasadach oceniania z przedmiotów informatycznych 

na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich 

wprowadzeniu. 

 
 

2. Przedmioty objęte systemem oceniania 
 

1. Urządzenia techniki komputerowej 

2. Pracownia urządzeń techniki komputerowej 

3. Systemy operacyjne 

4. Pracownia sieciowych systemów operacyjnych 

5. Sieci komputerowe 

6. Pracownia lokalnych sieci komputerowych 

7. Witryny i aplikacje internetowe 

8. Systemy baz danych 

9. Pracownia baz danych 

      
 

3. Wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w wyniku procesu 

kształcenia. 
 

Oceniając osiągnięcia uczniów, szczególna uwagę należy zwrócić na: 
 

 wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcji,  
 poprawność merytoryczną udzielanych odpowiedzi,  
 poprawne posługiwanie się fachową terminologią zawodową,  
 wkład pracy ucznia i zaangażowanie w podejmowane działania,  
 aktywność na zajęciach,  
 samokształcenie – pracę własną  
 sprawność wykonania wskazanych i zadanych przez nauczyciela prac,  
 współpracę w grupie,  
 trafność koncepcji projektu,  
 dobór materiałów źródłowych ,  
 stopień realizacji zamierzonych celów,  
 wykonanie pracy,  
 prezentację uzyskanych wyników zadania, ćwiczenia, projektu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: 
 

1. test, sprawdzian umiejętności i wiedzy, 
 

2. kartkówka,   
3. ćwiczenia praktyczne,  
4. prace domowe,  
5. aktywność na lekcji,  
6. udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,  
7. zadania dodatkowe,  
8. praca w grupie,  
9. projekty,  
10. próbny egzamin zawodowy,  
11. przestrzeganie zasad BHP oraz higieny na lekcji. 

 

5. Kryteria na poszczególne oceny 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 

 biegle posługuje się fachową terminologią zawodową,  
 wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania,  
 umiejętnie stosuje wiedzę z innych przedmiotów,  
 precyzyjnie formułuje swoje wypowiedzi, 

 
 umiejętnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań 

teoretycznych i praktycznych,  
 samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania,  
 samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe i wyciąga z nich wnioski,  
 wykazuje szczególną aktywność na zajęciach,  
 bierze udział w olimpiadach przedmiotowych 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w programie 

nauczania na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, 
 

 wykazuje się znajomością i rozumieniem pojęć z zakresu realizowanego programu 

nauczania,  
 sprawnie i umiejętnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,  
 bezbłędnie posługuje się terminologią zawodową,  
 potrafi samodzielnie formułować wnioski,  
 jest aktywny na zajęciach,  
 samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe.  

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

 opanował podstawowe treści nauczania,  
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,  
 stosuje podstawowe pojęcia zawodowe,  
 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania problemowe,  
 potrafi samodzielnie formułować wnioski, 

 

 
 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności 

przewidziane w programie nauczania,  
 zna podstawowe pojęcia zawodowe, 

 
 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim 

stopniu trudności,  
 nie potrafi samodzielnie formułować wniosków. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

 częściowo opanował podstawową wiedzę i umiejętności zawarte w programie 

nauczania, a jego braki nie przekreślają możliwości dalszej nauki,  
 zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela,  
 przedstawia wiadomości w sposób nieuporządkowany,  
 nie potrafi zastosować terminologii zawodowej,  
 nie jest aktywny na zajęciach. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 nie spełnia oczekiwań określonych w programie nauczania, co uniemożliwia mu 

bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści, 
 

 nie opanował podstawowych wiadomości zawartych w programie nauczania, nie 

potrafi rozwiązywać zadań nawet o niewielkim stopniu trudności,  
 nie zna podstawowych pojęć zawodowych,  
 nie jest aktywny na zajęciach,  
 nie wykazuje chęci uzupełnienia braków,  
 opuszcza zajęcia. 



 

 

6. Skala ocen 
 

Przy wystawianiu ocen obowiązuje następująca skala ocen: 
  

PRZEDZIAŁ % OCENA 
  

<0 – 43> 1 
   

(43 – 45> 2- 
   

(45 – 50> 2 
   

(50 – 55> 2+ 
   

(55 – 60> 3- 
   

(60 – 65> 3 
   

(65 – 70> 3+ 
   

(70 – 75> 4- 
   

(75 – 85> 4 
   

(85 – 90> 4+ 
   

(90 – 95> 5- 
  

(95 – 99) 5 
  

<99 – 100) 5+ 
  

100 6 
   

 

  



7. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

 

8. Jeżeli uczeń posiada opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nauczyciel 

uwzględnia zalecenia poradni dostosowując ocenianie i formy pracy do jego możliwości         

( np. wydłuża czas na udzielenie odpowiedzi, napisanie karkówki, nie uwzględnia                 

w ocenianiu prac pisemnych błędów ortograficznych, pozwala na zastąpienie prac 

pisemnych odpowiedzią ustną). 

 

9.Uczniowie zdolni, chcący rozwijać swoje kompetencje informatyczne mają możliwość 

brania udziału w konkursach przedmiotowych, uczestniczenia w zajęciach koła 

informatycznego, przygotowywania dodatkowych informacji na lekcje, rozwiązywania 

zadań o większym stopniu trudności. 

 

10.  Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną przez siebie ocenę bieżącą. 

 

11.  Uzasadnienie oceny zawiera w szczególności informacje: 

1) co uczeń zrobił dobrze; 

2) co i jak wymaga poprawy; 

3) w jaki sposób powinien dalej pracować. 

 

12.  Nauczyciel uzasadnia ustnie ocenę z ustnych form sprawdzania wiadomości 

i umiejętności ucznia, bezpośrednio po jej ustaleniu. 

 

13. Nauczyciel uzasadnia ustnie lub pisemnie ocenę z pisemnych form sprawdzania 

wiadomości i umiejętności ucznia.  

 

14. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia nauczyciel: 

1) udostępnia uczniom na zajęciach edukacyjnych bezpośrednio po ustaleniu oceny; 

2) przekazuje uczniom w celu udostępnienia rodzicom - udostępnienie jednemu rodzicowi 

jest tożsame z udostępnieniem rodzicom; 

3) odbiera od ucznia podpisaną przez rodzica pracę na następnych zajęciach; 

4) dokonuje adnotacji na pracy w przypadku braku możliwości uzyskania podpisu rodzica.  

 

15. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o planowanej liczbie prac 

klasowych. 

 

16. Każda praca klasowa  zapowiedziana jest przynajmniej tydzień przed terminem 

pisania i  poprzedzona  powtórzeniem wiadomości ( termin pracy klasowej jest wpisany do 

dziennika lekcyjnego).Uczeń, który jest nieobecny na pracy klasowej  pisze ją na kolejnej 

lekcji. Jeżeli nieobecność ucznia jest długa ( np.. spowodowana pobytem w szpitalu )  

umawia się on z nauczycielem na termin poprawy. Jeżeli uczeń nie wywiązał się z obowiązku 

napisania pracy klasowej otrzymuje ocenę niedostateczną z tej pracy. 

 

17. Sprawdzian wiadomości obejmuje treści programowe części działu  mniejszej niż 

praca klasowa. Nauczyciel informuje o sprawdzianie  najmniej dwa dni przed jego 

przeprowadzeniem ( termin wpisuje do dziennika lekcyjnego). Sprawdzian nie może odbyć 

się w dniu, w którym uczniowie piszą pracę klasową z innego przedmiotu. 

  



18. Kartkówka obejmująca zakres ostatnich trzech tematów jest niezapowiedziana. Uczeń 

nie może poprawić oceny z kartkówki. 

 

19. Dodatkowo kilka razy w semestrze nauczyciel sprawdza znajomość mapy poprzez  

kartkówki na mapach konturowych ( są one zapowiedziane ). 
 

20. Jeżeli podczas sprawdzianów, prac klasowych lub kartkówek uczeń korzysta lub 

posiada niedozwolone pomoce uzyskuje automatycznie ocenę niedostateczną, bez możliwości 

jej poprawy. 

 

21. Nauczyciel oddaje sprawdzone i ocenione sprawdziany i prace klasowe w ciągu dwu 

tygodni, kartkówki w ciągu tygodnia. 

 

22. Jeżeli pisemna praca klasowa nie odbyła się w ustalonym czasie z przyczyn 

niezawinionych przez nauczyciela bądź uczniów, powinna się odbyć na następnych zajęciach, 

o ile zgodnie ze Statutem nie jest to w danym dniu druga praca klasowa,               a w 

tygodniu trzecia. Sprawdzian, który nie odbył się z tych samych przyczyn uczniowie również 

piszą na następnych zajęciach, o ile uczniowie nie mają w tym dniu innej pracy klasowej lub 

gdy piszą tego dnia już dwa. 

 

23. Poprawione i ocenione sprawdziany nauczyciel udostępnia uczniom i 

rodzicom/prawnym opiekunom i przechowuje je do końca roku szkolnego. 

 

24. Odpowiedź ustna obejmuje zakres trzech ostatnich tematów. 

 

 

25. Oceny z prac pisemnych udostępniane są rodzicom poprzez ucznia ( oceniona praca 

jest podpisywana przez rodzica ), który zabiera pracę do domu i przynosi podpisaną przez 

rodzica na kolejną lekcję. 

 

26. Prace ucznia przechowywane są w teczce, którą uczeń dostarcza na początku roku 

szkolnego. 

 

27. W trakcie dyżurów nauczycielskich rodzic ma prawo zapoznać się ze zgromadzonymi 

przez nauczyciela pracami ( np. w celu sprawdzenia, czy podpis pod pracą nie został 

sfałszowany ). 

 

 

28. Każdą ocenę ze sprawdzianu i pracy klasowej uczeń może poprawić w ciągu dwóch 

tygodni ( nie dotyczy pkt. 16 ) w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, nie na lekcji. 

 

29. Uzyskane przez ucznia oceny są na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego 

 

30. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się na kolejną. 

 

31. Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych 

konsekwencji.  Uczeń, który spóźnił się na lekcję bez usprawiedliwienia nie może skorzystać 

z możliwości zgłoszenia nieprzygotowania.  

 

32. Obowiązuje „szczęśliwy numerek”, który zwalnia ucznia z odpowiedzi ( nie dotyczy 

jednak zapowiedzianych prac pisemnych ). 

 

33. Na lekcję uczeń przynosi zeszyt i podręcznik. Ich ewentualny brak należy zgłosić 

przed lekcją.  

 



34. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna wystawiana z ocen cząstkowych nie jest ich 

średnią arytmetyczną. Przy wystawianiu tych ocen w największym stopniu brane są pod 

uwagę oceny z samodzielnych prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.  

 

 

35. Oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne), śródroczne oraz oceny bieżące ustala się 

w stopniach według następującej skali: 

1) celujący ( cel)  – 6, 

2) bardzo dobry ( bdb) – 5, 

3) dobry ( db ) –  4, 

4) dostateczny ( dst ) – 3, 

5) dopuszczający( dop) – 2, 

6) niedostateczny ( ndst ) – 1. 

 

36. Dopuszcza się stosowanie znaków  „+” i „-‘’ w odniesieniu ocen klasyfikacyjnych 

śródrocznych. 

 

37. Trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciel wystawia uczniowi ocenę przewidywaną ( wpisuje ją do dziennika 

elektronicznego 

 i  ołówkiem do dziennika papierowego). Roczna ocena klasyfikacyjna uwzględnia 

osiągnięcia edukacyjne ucznia z zajęć edukacyjnych zarówno z pierwszego jaki i drugiego 

półrocza. 

 

38. Jeżeli po wystawieniu przez nauczyciela oceny przewidywanej uczeń uzyska  kolejną 

ocenę cząstkową (bądź oceny) ocena śródroczna lub końcowa może zostać odpowiednio 

obniżona lub podwyższona w stosunku do oceny przewidywanej. 

 

39. Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną  

 w przypadku gdy waga ocen cząstkowych jest zbliżona do oceny, o którą się ubiega, 

frekwencja ucznia na zajęciach nie była niższa niż 80%, a wszystkie nieobecności są 

usprawiedliwione. 

 

40. Uczeń, który ubiega się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

pisze pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności uwzględniający materiał programowy z 

całego roku szkolnego, obejmujący wymagania edukacyjne wynikające z podstawy 

programowej i realizowanego programu, przewidzianego na ocenę, o którą ubiega się uczeń. 

 

41. Uczeń składa do Dyrektora pisemny wniosek o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o przewidywanej ocenie.  

 

42. Pisemny wniosek uczeń składa w sekretariacie szkoły. 

 

43. O fakcie ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana uczeń ma obowiązek  

poinformować nauczyciela danych zajęć edukacyjnych i wychowawcę klasy.  

 

44. Wniosek, o którym mowa musi zawierać ocenę o jaką ubiega się uczeń oraz  

uzasadnienie.  

 

45. Wniosek rozpatruje w ciągu 1 dnia od dnia jego złożenia wicedyrektor  ds. 

dydaktycznych w porozumieniu z Dyrektorem. 

 



46. W przypadku uzyskania zgody nauczyciel przeprowadza sprawdzian wiadomości i 

umiejętności.  

 

47. Sprawdzian uwzględnia wymagania edukacyjne z całego roku szkolnego, na ocenę, o 

którą ubiega się uczeń, wynikające z programu nauczania realizowanego przez nauczyciela. 

 

48. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej. 

 

49. Termin i miejsce przeprowadzania sprawdzianu ustala wicedyrektor ds. 

dydaktycznych i informuje o nim ucznia i nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w ciągu 

jednego dnia od rozpatrzenia wniosku. 

 

50. Uczeń otrzymuje kopię wniosku o podwyższenie przewidywanej oceny z informacją o 

decyzji Dyrektora oraz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o terminie i miejscu 

przeprowadzenia sprawdzianu. 

 

51. Sprawdzian przeprowadza się w terminie dwóch dni od dnia przekazania uczniowi  

Informacji. 

 

52. Sprawdzian przygotowuje, przeprowadza i sprawdza nauczyciel przedmiotu 

 

53. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyznaczyć innego 

nauczyciela do przeprowadzenia sprawdzianu. 

 

54. Warunkiem otrzymania wnioskowanej oceny jest uzyskanie ze sprawdzianu 80%        

wymaganych punktów. 

 

55. Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszym systemie oceniania reguluje Statut Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. 

 

 


