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Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z Informatyki 

dla LO, T, BS 

  

1. PSO jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), w którym prace pisemne (również 

wykonywane na komputerze) ocenia się wg skali odpowiedniej do danego typu szkoły. 

2. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

3. Wszystkie oceny cząstkowe mają przypisane wagi, czyli liczby określające wkład pracy ucznia.  

Stosowane są następujące wagi:  

1 -  niski stopień trudności uzyskania oceny, 

3 - średni stopień trudności uzyskania oceny,  

5 - wysoki stopień trudności uzyskania oceny.  

 

4. Sprawdziany, testy, (waga 5) – całogodzinne, obowiązkowe, zapowiadane tydzień wcześniej.  

5. Kartkówki/ zadania/ ćwiczenia praktyczne (waga 3) - 10-15 min obejmujące materiał z trzech ostatnich 

lekcji, nie muszą być zapowiadane.  

6. Odpowiedzi ustne (waga 3) - obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji.  

7. Prace dodatkowe,  prace domowe,  aktywność na lekcji – ćwiczenia praktyczne (waga 1).  

8. Inne prace - waga ustalana i podawania wraz z zadaniem pracy.  

9. Za zdobycie pięciu plusów za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą (waga 1).  

10. Wszystkie prace, które z przyczyn losowych nie zostały wykonane, uczeń musi napisać w ciągu 2 

tygodni od momentu powrotu do szkoły. Termin zaliczenia jest ustalany wspólnie z nauczycielem.  

11. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w terminie ustalonym przez nauczyciela, w ciągu 2 

tygodni od jej wystawienia. Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika obok oceny poprawianej. Obie 

są uwzględniane przy ustalaniu oceny semestralnej/rocznej.  

12. Ocena semestralna/roczna wystawiana jest w oparciu o wyliczoną średnią ważoną wszystkich ocen 

cząstkowych uzyskanych w semestrze (roku szkolnym).  

 

(średnia ważona = suma iloczynów (ocena * waga) / suma wag). 

 

13. Ocena roczna wystawiana jest w oparciu o wyliczoną średnią ważoną ze wszystkich ocen uzyskanych 

przez ucznia w całym roku szkolnym (pierwszy i drugi semestr). Nauczyciel może podwyższyć ocenę 

uczniowi, jeżeli uzna to za właściwe (np. udział w olimpiadzie informatycznej). 

16. Sytuacje nie wynikające z PSO będą podlegały regulaminowi WSO i Statutowi Szkoły.  


