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PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA: 
 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  
i egzaminów w szkołach publicznych. 

2. Rozporządzenie 12 sierpnia 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wraz z wytycznymi MEN). 

3. Statut Szkoły. 
4. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 

 
CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO: 
 
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
 

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.  
2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.  
4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
 
POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 
 
W czasie tradycyjnej formy nauczania (w szkole) odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 
 

1. Pracy na lekcji – wykonywanie ćwiczeń na komputerze z przerobionej partii materiału. 
2. Krótkich sprawdzianów pisemnych (zapowiedzianych) lub zadań na komputerze 

obejmujących treści z kilku lekcji wraz z zadaną pracą domową. 
3. Kartkówek pisemnych lub prac na komputerze z trzech ostatnich lekcji. 
4. Aktywności ucznia na lekcjach lub w grupie. 
5. Prac długoterminowych obejmujących np. projekt, uczestnictwo w konkursach i olimpiadach- 

nieobligatoryjnie, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. 
 
W dzienniku elektronicznym w zakładce ocenianie stosuje się następujące kody: 
 

 Sprawdziany – spr, 

 Aktywność – akt, 

 Prace domowe – pd, 

 Projekt – pro, 

 Praca w grupie – pgr. 

 
KONTRAKT Z UCZNIAMI: 
 

1. Sprawdziany są zapowiadane (wpisane do dziennika elektronicznego), materiał, który 
obejmują dotyczy kilku ostatnich lekcji (w ciągu 2 tygodni od ustalenia oceny podlegają 
jednorazowej poprawie). 

2. Uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 3 dni. 
3. Kartkówki  nie są zapowiedziane, obejmują trzy ostatnie lekcje (w ciągu 2 tygodni od 

ustalenia oceny podlegają jednorazowej poprawie). 
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4. Każda praca niesamodzielna ucznia jest oceniana na ocenę niedostateczną.  
5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne (pisemne) uczeń otrzymuje do wglądu w celu 

dokonania poprawy błędów. 
6. Nauczyciel udostępnia prace pisemne uczniowi, jego rodzicom (prawnym opiekunom)  

i osobom sprawującym nadzór pedagogiczny- wgląd do prac w szkole. 
7. Pisemne kartkówki i sprawdziany wiadomości są poprawiane i zwracane uczniom w ciągu 

dwóch tygodni.  
8. Prace wykonywane na komputerze są omawiane przy oddaniu przez ucznia. Jest możliwość 

ich poprawy (w ciągu 2 tygodni). 
9. Nie ocenia się ucznia w trudnej sytuacji losowej. 
10. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne i uzasadnione oraz wpisywane do dziennika. 
11. Osiągnięcia edukacyjne uczniów oceniane są w skali sześciostopniowej wyrażonej cyframi od 

1 do 6. 
12. Nauczyciel udziela informacji zwrotnej w formie ustnej lub pisemnej, której celem jest 

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.  

13. Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. 
14. Ocena roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych z pierwszego i drugiego 

semestru. 
15. Wszelkie informacje dotyczące oceniania i zachowania wpisywane są regularnie do dziennika 

internetowego. W dzienniku nauczyciel wpisuje między innymi: oceny (od 1-6), nieobecności 
na pracach pisemnych (nb.), uwagi dotyczące zachowania oraz pochwały (zakładka uwagi). 

16. Nauczyciel w dzienniku elektronicznym ustala sposób, termin i godzinę kontaktu 
elektronicznego z rodzicami (raz w tygodniu dla rodziców wszystkich klas). 

17. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania, nie dotyczy 
ono zapowiedzianych powtórzeń, sprawdzianów i prac klasowych. 

18. Nieprzygotowanie zgłasza się po wejściu do klasy przed rozpoczęciem czynności nauczyciela. 
19. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie 

ocenę niedostateczną. 
20. Uczeń nieprzygotowany, który nie zgłosił tego faktu na początku lekcji otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 
21. Uczeń na dwa tygodnie przed radą semestralną traci prawo do zgłaszania nieprzygotowania.  
22. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.  W przypadkach uzasadnionych 

decyzje o zwolnieniu ucznia zarówno z przygotowania się do lekcji, jak również okres 
obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, 
podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne. 

23. Każdą pracę klasową uczeń jest zobowiązany  poprawić w ciągu  14 dni od dnia podania 
informacji o ocenach, w terminie ustalonym z nauczycielem. 

24. Uczeń poprawia pracę tylko raz,  ocena z poprawy jest wpisana do dziennika obok 
poprawianej. 

25. Uczeń może poprawić każdą ocenę. 
26. Przystępując do poprawy uczeń musi przedłożyć nauczycielowi materiał (notatki), który 

świadczy o jego przygotowaniach do poprawy. 
27. Po dłuższej nieobecności w szkole (minimum tydzień) uczeń ma obowiązek zaliczyć pracę 

klasową w terminie 14 dni od pierwszego dnia po powrocie do szkoły, w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. 

28. W przypadku nieobecności jednodniowej uczeń ma obowiązek napisania pracy klasowej na 
kolejnej lekcji. 

29. Nieprzystąpienie do pisania pracy klasowej obniża ocenę śródroczną i roczną. 
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OCENA BIEŻĄCA I JEJ KRYTERIA: 
 
Do ustalenia oceny stosuje się skalę:  
 

 6 – celujący (cel), 

 5 - bardzo dobry (bdb), 

 4 – dobry (db), 

 3 – dostateczny (dst), 

 2 – dopuszczający (dop), 

 1 – niedostateczny (ndst). 

 
Zadania, które będą sprawdzały osiągnięcia uczniów należy podzielić na cztery grupy: 
 

1. Weryfikacja wiedzy, np.: 

 Podaj adres strony zawierającej cyfrowe mapy. 

 FTP to… 

 Wymień rodzaje kart pamięci. 

 JPG jest formatem grafiki wektorowej. (tak/nie) 

 Co to jest rozdzielczość zdjęcia? 

 Zapytanie do bazy danych to… 

 

2. Weryfikacja zrozumienia, np.: 

 Wyjaśnij różnicę pomiędzy wyszukiwarką a przeglądarką. 

 Omów prawa dostępu do udostępnionego folderu w Windows 7. 

 Co to jest korespondencja seryjna? 

 Jaki jest związek pomiędzy jakością filmu a rozmiarem pliku? 

 Omów budowę pliku CSV. 

 Porównaj typy danych MS Access lub OpenOffice.org Base. 

 

3. Zastosowanie w sytuacjach typowych, np.: 

 Opracuj trasę przejazdu samochodem z Rzeszowa do Berlina. 

 Wykadruj zdjęcie z wycieczki. 

 Utwórz dokument korespondencji seryjnej i połącz go z arkuszem MS Excel. 

 Udostępnij (w chmurze) arkusz kalkulacyjny do edycji. 

 Zaimportuj dane do tabeli w bazie danych. 

 Przekształć prezentację multimedialną z formatu ODP do PPTX. 

 

4. Zastosowanie w sytuacjach problemowych, np.: 

 Zaprojektuj skalowalne logo szkoły. 

 Umieść na wykresie w arkuszu kalkulacyjnym linię trendu. 

 Zaprojektuj kwerendę aktualizującą tabelę. 

 Przeprowadź emisję pokazu slajdów. 

 Stwórz stronę internetową z formularzem i obsługą zdarzenia onClick. 

 Przeanalizuj algorytm i oceń jego złożoność. 
 
Kryteria ocen pisemnych i ustnych: 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 wykazuje minimalne zaangażowanie w czasie ćwiczeń, 

 potrafi rozwiązać niektóre proste zadania, 
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 opanował niewielką część umiejętności z podstawy programowej, 

 nie rozumie omawianych problemów, 

 nie rozwiązuje zadań problemowych. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 chętnie wykonuje ćwiczenia, 

 rozwiązuje proste zadania, przy trudniejszych popełnia liczne błędy, 

 opanował umiejętności z podstawy programowej w stopniu średnim, 

 stara się rozwiązywać zadania problemowe, do sukcesu potrzebuje jednak pomocy 

nauczyciela. 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 chętnie wykonuje ćwiczenia, aktywnie uczestniczy w lekcjach i projektach, 

 rozwiązuje trudniejsze zadania, choć zdarzają mu się pomyłki, 

 w znacznym stopniu opanował umiejętności z podstawy programowej, 

 rozumie zadania problemowe, rozwiązuje je jednak metodami standardowymi 

(szablonowymi). 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach i projektach, 

 bezbłędnie rozwiązuje zadania, 

 opanował wszystkie umiejętności z podstawy programowej, 

 samodzielnie dobiera środki i sposoby rozwiązywania zadań problemowych; potrafi się 

posłużyć wieloma różnymi metodami w celu osiągnięcia efektu. 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 inicjuje projekty i przewodniczy im, 

 bezbłędnie rozwiązuje zadania, 

 ma gruntowną i utrwaloną wiedzę oraz wykazuje się wymaganymi umiejętnościami, 

 poszukuje nowych metod rozwiązywania zadań problemowych, 

 startuje w konkursach, 

 z własnej inicjatywy pomaga innym, 

 asystuje nauczycielowi podczas zajęć. 

 
Sprawdziany i kartkówki są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na daną ocenę: 
 
Sposób wystawiania oceny: 
 
100%-96% - celujący 
95%-85% - bardzo dobry 
84%-75% - dobry 
74%-55% - dostateczny 
54%-40%  - dopuszczający 
39%- 0%  - niedostateczny 
 
Prace długoterminowe - przy ustaleniu oceny brane są pod uwagę: sposób zaplanowania, 
samodzielność, wartość merytoryczna, umiejętność prezentacji wyników, oryginalność pomysłowość, 
estetyka wykonania, kompletność, możliwości ucznia. 
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Prace domowe - ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność 
prezentacji (w przypadku prac ustnych), zgodność z poziomem wymagań. 
 
Praca w grupie - bierze się pod uwagę: precyzyjność, stopień zaangażowania, efektywność, czas jej 
wykonania. 
 
Udział w projekcie - ocenie podlega: zaangażowanie, systematyczność, samodzielność, korzystanie  
z materiałów źródłowych. 
 
Aktywność pozalekcyjna - udział w konkursach, wyniki najwyższe - ocena celująca, wyniki na 
poziomie wyższym niż przeciętny - ocena bardzo dobra. 
 

Uwaga: W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 
deficyty rozwojowe potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 
upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania 
edukacyjne wynikające z programu nauczania.  Wymagania dostosować na podstawie opinii poradni 
dotyczą wyłącznie konkretnego ucznia  

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE: 
 

Uczniowie mający trudności edukacyjne:  

 

Symptomy trudności: 

 trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści (tendencja do pamięciowego uczenia 

się wszystkiego po kolei), 

 problem z formuł lub zapisów języka programowania, 

 nieumiejętność przekrojowego wiązania faktów i informacji. 
 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

 

 w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego 
tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć 
odpowiedź czytając dany materiał (przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie odpowiedzi). 
Podobnie postępować przy powtórkach, 

 pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału (dzielenie go na 
małe części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie i odpytywanie). 

 
Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii PP-P dostosować wymagania edukacyjne 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności uczenia się, umożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom. 
 
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia. 
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Uczniowie bardzo zdolni: 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

 

 zadawać dodatkowe prace domowe,  

 zadawać dodatkowe lektury, 

 pracować na zajęciach dodatkowych przygotowujących do konkursów i olimpiad. 

 
W CZASIE ZAJĘĆ MIESZANYCH I ZDALNYCH: 
 
Na lekcjach on-line możliwe są następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów  
(w nawiasach oznaczenie kodów w dzienniku elektronicznym): 

 
1. odpowiedzi – (odp), 
2. prace domowe – (pd), 
3. sprawdziany on-line – (spr), 
4. prezentacje multimedialne – (pre). 

 
w punkcie KONTRAKT Z UCZNIAMI: 
 

1. zgodnie z planem lekcji uczeń ma systematycznie sprawdzać dziennik elektroniczny, maile 
klasowe itp. i wysyłać informację zwrotną (jeśli jest taka potrzeba), 

2. informacje o terminie, formie i zakresie prac są przekazywane na bieżąco; 
3. terminy wykonania prac przez ucznia wpisywane są  do dziennika elektronicznego. 
4. w ocenianiu uwzględnia się wkład i zaangażowanie ucznia oraz jego specyficzne potrzeby 

edukacyjne. 
5. ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas planowych lekcji on-line 

zarówno w formie wideokonferencji, jak też w formie czatu.  
6. uczniowie mają obowiązek wykonać zadanie domowe w terminie określonym przez 

nauczyciela. 
7. prace domowe mogą być odsyłane drogą on-line w formie dokumentu tekstowego, zdjęcia, 

skanu itp. 
8. nierozliczenie się z  zadania skutkuje oceną niedostateczną.  
9. jeżeli uczeń z przyczyn losowych (awaria sprzętu multimedialnego, Internetu) nie może oddać 

pracy w terminie, ma obowiązek uczynić to w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNA OCENA 
KLASYFIKACYJNA: 
 
Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana na semestr lub koniec roku, gdy 
spełnia następujące warunki: 
 

1. Jego frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu jest nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 
długotrwałej choroby). 

2. Ma wszystkie nieobecności na matematyce usprawiedliwione. 
3. Przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych. 
4. Uzyskał ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych oceny pozytywne, również w trybie 

poprawy ocen niedostatecznych. 
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5. Skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji 
indywidualnych. 

6. Tryb ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana ustala się po konsultacji z nauczycielem. 
 


