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 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
w Bytomiu 

PRZEDMIOTOWE 
OCENIANIE 

 

Informatyka, przedmioty informatyczne 
 
I. Zasady Przedmiotowego Oceniania 

Formy oceniania uczniów. 

Stosuje się następujące formy sprawdzania przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów: 
• sprawdziany, 
• prace praktyczne przy komputerze, 
• odpowiedzi ustne (prezentacje, referaty), 
• praca na lekcji, w tym aktywność, 
• zadania domowe o charakterze ćwiczeniowym lub utrwalającym wiedzę – w tym elektroniczne. 
 

Rodzaje i wagi ocen. 
• Stosuje się sześciostopniową skalę ocen. 
• W trakcie zajęć z informatyki uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: 

- ze sprawdzianów praktycznych – waga 2 
- z odpowiedzi ustnej – waga 1 
- z pisemnych prac elektronicznych (referat, sprawozdanie, opracowanie, zadania) – waga 1 
- za aktywność – waga 1 

 
Skala ocen dla diagnoz, badań wyników, testów i sprawdzianów: 

98% - 100% Celujący 
91%-97% Bardzo dobry 
76%-90% Dobry 
51%-75% Dostateczny 
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30%-50% Dopuszczający 
0%-29% Niedostateczny 

 

Zasady oceniania. 

• Sprawdzian przeprowadza się po zrealizowaniu działu programowego. 
• Sprawdzian zapowiadany jest co najmniej jeden tydzień przed terminem jego przeprowadzenia. 
• Uczeń powinien być zapoznany z kryteriami stosowanymi przy ocenianiu danego sprawdzianu. 
• Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą ma obowiązek zaliczyć go w okresie dwóch tygodni od powrotu do szkoły 

(termin poprawy wyznacza nauczyciel, przy czym może to być poza godzinami zajęć lekcyjnych np. w ramach konsultacji indywidualnych ustalonych 
przez nauczyciela). 

• W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub uzasadnionej nieobecności klasy – termin zostaje uzgodniony 
ponownie (nie obowiązuje wtedy termin tygodniowego wyprzedzenia). 

• Termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu 
nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole). 

• Praca praktyczna może obejmować maksymalnie trzy jednostki tematyczne: 
- materiał będący tematem pracy domowej 
- materiał będący tematem lekcji bieżącej  

• Uczeń powinien przynajmniej raz w semestrze uczestniczyć w praktycznej formie sprawdzianu wiadomości i umiejętności z danego działu.  
• Praca domowa ucznia powinna być wykonana lub oddana w terminie. 
• Niewykonanie lub nieoddanie pracy w terminie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia 

termin oddania pracy przesunięty jest na najbliższą lekcję, na której jest obecny). 
• Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), przy czym zgłoszenie nieprzygotowania do 

lekcji nie zwalnia ucznia z udziału w lekcji bieżącej i powinno być dokonane przed lekcją. 
• Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawy oceny ze sprawdzianu tylko jeden raz w semestrze. Poprawiona ocena jest odnotowywana 

w dzienniku obok poprawianej, przy czym obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej. 

W wypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, przewlekle 
chorych lub objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole stosuje się indywidualizację oceniania zgodnie z załącznikiem nr 2 - 
Dostosowanie przedmiotowego oceniania do indywidualnych możliwości ucznia.  
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Zasady ustalania oceny śródrocznej i rocznej. 

• Na koniec semestru nie przewiduje się końcowego sprawdzianu zaliczeniowego. 
• Ocenę śródroczną i roczną ustala się na podstawie co najmniej trzech ocen cząstkowych, uzyskanych przez ucznia w wyniku różnych form 

sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych. Brak trzech ocen stanowi podstawę nieklasyfikowania w wypadku uczniów, którzy opuścili ponad połowę 
zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu. 

• Ocena śródroczna/roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych ani średnią ważoną. 
• W przypadku oceny niedostatecznej lub nieklasyfikowania na I półrocze uczeń ma obowiązek wykazania się opanowaniem wiadomości 

i umiejętności z zakresu treści programowej I półrocza do 31 marca danego roku szkolnego. Wszystkie terminy i formy uczeń uzgadnia 
z nauczycielem. Istnieje możliwość przedłużenia terminu nadrobienia zaległości z I semestru za zgodą nauczyciela danego przedmiotu. 

 

II.  Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. 

Wymagania na poszczególne oceny zawarte są w załączniku nr 1 dla danych przedmiotów informatycznych. 

III.  Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 Realizację metod i zadań związanych z zorganizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa 
 załącznik nr 3. 


