PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI (podstawa)
w LO (2019/2020)
Uczniowie są klasyfikowani i promowani zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO).
Oceny śródroczne i roczne są wyznaczane przez obliczenie średniej ważonej i zaokrąglane zgodnie z WZO.
Wiadomości sprawdzane są w formie:
●
zadania domowego (waga 1)
●
aktywności (waga 1)
●
odpowiedzi ustnej (waga 1)
●
kartkówki zapowiedzianej (waga 2)
●
kartkówki niezapowiedzianej (waga 1)
●
sprawdzianu (waga 3)
●
wykonania projektu (waga 2)
●
przejścia do wyższego etapu konkursu, olimpiady (waga 2), uzyskanie znaczących
osiągnięć w konkursach i olimpiadach reguluje WZO.
Zadania wykonywane na lekcjach są oceniane plusami i minusami: 3 plusy to ocena dobra,4 plusy zamieniane są na ocenę
bardzo dobrą, 6 plusów na ocenę celującą ,za niezrealizowanie zadania w czasie lekcji z winy ucznia wystawiany jest minus: za 3
minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; (waga ocen 2)
Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są na oceny wg WZO.
Uczeń jest zobowiązany do przynoszenia podręcznika i zeszytu na każdą lekcję informatyki. Za brak podręcznika lub innych
ustalonych wcześniej materiałów, np.: plików dźwiękowych, fotograficznych na zajęciach, uczeń może otrzymać ocenę
niedostateczną (waga 1).
Uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Nieprzygotowania nie dotyczą zapowiedzianych sprawdzianów,
kartkówek. Nieprzygotowania nie przechodzą na kolejny semestr.
Każdy uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu. Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie, uzyskuje w dzienniku wpis „nb”
informujący o nieobecności ucznia na sprawdzianie. Jeżeli nieobecność na sprawdzianie była nieusprawiedliwiona, lub
usprawiedliwienie budzi wątpliwości, to uczeń pisze sprawdzian, lub kartkówkę na kolejnej lekcji, w innych przypadkach termin
będzie ustalony indywidualnie. Ucze, który w ustalonym indywidualnie z nauczycielem terminie nie podejdzie do sprawdzianu,
będzie zobowiązany do napisania go na pierwszej lekcji po upłynięciu terminu. Oddanie pustej kartki będzie równoznaczne
z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Uczeń, który w ustalonym indywidualnie z nauczycielem terminie nie odda pracy domowej lub w inny sposób nie zdobędzie
wymaganej oceny zamiast symbolu „nb” lub nie poprawi oceny niedostatecznej, otrzyma oprócz dotychczasowego „nb” lub „1”
wpis „mn” (materiał nie zaliczony).
Niezaliczony materiał („mn”) skutkuje obniżeniem oceny śródrocznej lub rocznej o jeden stopień.
Od powyższego zapisu możliwe są odstępstwa tylko w wyjątkowych przypadkach, np. długotrwałej choroby.
Poprawa oceny wyższej niż niedostateczny określa WZO.

Popełnienie przez ucznia plagiatu skutkuje oceną niedostateczną o wadze odpowiedniej do typu pracy bez
możliwości poprawy.
„Plagiat jest przestępstwem, polegającym na przepisywaniu tekstu innego autora i podpisywaniu go własnym
nazwiskiem. Dotyczy to także ściągania tekstów z sieci, w tym ogólnodostępnych, czy przytaczania w niewiele
zmienionej wersji tekstów bez podania źródła. Nie wolno jest przepisywać cudzych tekstów bez podania źródła.
Nie należy też podawać za swoje cudzych idei, czyli nie przepisując dosłownie, używać cudzych idei, pomysłów,
modeli, teorii, bez powołania się na ich autora. Kiedy korzystamy z cudzego tekstu i/lub idei, koniecznie
powołujemy się na źródło."1
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http://www.kostera.pl/Plagiat.htm

Sprawdzone, ocenione prace pisemne są udostępniane Uczniom na lekcji i omawiane przez Nauczyciela.
Sprawdzone, ocenione i omówione prace pisemne są udostępniane Uczniom i ich Rodzicom do końca trwania danego roku
szkolnego.

