Ocenianie (Informatyka) M. Pelczar rok szkolny 2021/22
Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
celujący – „6”;
+ dostateczny – „+3”;
– celujący – „-6”;
dostateczny – „3”;
+ bardzo dobry – „+5”;
– dostateczny – „-3”
bardzo dobry – „5”
+ dopuszczający – „+2”;
– bardzo dobry – „-5”;
dopuszczający – „2”;
+ dobry – „+4”;
– dopuszczający – „-2”
dobry – „4”;
+ niedostateczny – „+1”;
– dobry – „-4”;
niedostateczny –„1”
Oceny roczne i śródroczne nie posiadają znaków +/ -.
Aby być klasyfikowanym należy zdobyć przynajmniej 3 oceny !!!!!!!!
Waga poszczególnych ocen w związku z obowiązującym dziennikiem elektronicznym:
1. „3” – sprawdziany, klasówki, prace długoterminowe, projekty, referaty, obszerne wypowiedzi
ustne (np. obejmujące epokę, dział),
2. „2” – kartkówki, odpowiedzi, działania własne, testy,
3. „1” – aktywność na lekcji, zadania domowe.
Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustalane są według następujących
średnich ważonych:
1) dopuszczający: <2,0 – 2,6);
2) dostateczny: <2,6 – 3,6);
3) dobry: <3,6 – 4,6);
4) bardzo dobry: <4,6 – 5,6);
5) celujący: <5,6 – 6,0>.
Średnia ważona jest ważną wskazówką do wystawienia oceny, jednak ostateczna decyzja należy do
nauczyciela.
Punktacja przy pracach pisemnych
<0 – 35%): niedostateczny;
<35 – 39%): +niedostateczny;
<39-43%): - dopuszczający;
<43-46%): dopuszczający;
<46-50%): +dopuszczający;
<50-55%): -dostateczny;
<55-65%): dostateczny;
<65-70%): +dostateczny;

<70-75%): -dobry;
<75-84%): dobry;
<84-89%): +dobry;
<89-92%): -bardzo dobry;
<92-94%): bardzo dobry;
<94-96%): +bardzo dobry;
<96-98%): -celujący;
<98-100%>: celujący;

SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN NIEDOSTATECZNYCH I UZUPEŁNIANIA ZALEGŁOŚCI:
a ) uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z klasówki/testu/sprawdzianu w formie i
terminie ustalonym przez nauczyciela. Do poprawy uczeń przystępuje 1 raz. Czas poprawy oceny to 2
tyg. (klasówka/test/sprawdzian zapowiedziane na 1 tydzień wcześniej, z wpisem do dziennika)
b)Uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie do zajęć edukacyjnych (ale nie gdy sprawdzian, test,
praca czy kartkówka są zapowiedziane) w ciągu półrocza w ramach danego przedmiotu bez
konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej, o ile zgłosi ten fakt nauczycielowi w momencie
rozpoczęcia zajęć. Brak podręcznika, zeszytu jest również nieprzygotowaniem.
c) stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu może być podstawą wystawienia
oceny niedostatecznej.
d) Kartkówki mogą być niezapowiedziane z maksymalnie trzech lekcji (poprawa tylko raz)

