
 

KONTRAKT 
6. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

7. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 

8. Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji (nie odrobienie pracy domowej, 

brak zeszytu, brak pomocy potrzebnych do lekcji, nieprzygotowanie z ostatniej lekcji). 

Uczeń otrzymuje "" za każde nieprzygotowanie do zajęć. Wyjątek stanowią 

zapowiedziane sprawdziany i kartkówki! 
9. Jeżeli uczeń nie odrobił pracy domowej na dany dzień, to zobowiązany jest uzupełnić 

ją na następną lekcję. 

10. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia: możliwości intelektualne ucznia, jego 

aktywność i  stosunek do przedmiotu. 
Formy aktywności Kryteria oceny 

Prace klasowe 

teoretyczne, prace 

klasowe praktyczne 

(przy komputerze), 

kartkówki, praca  

w grupach , projekty, 

prezentacje, referaty. 

Oceniane są: metoda rozwiązania, wykonanie obliczeń cząstkowych,  

rezultat (odpowiedź). 

Procentowe przeliczanie punktów na oceny (punktacja przybliżona): 

< 40 % - niedostateczny 

40 % - 49 % - dopuszczający 

50 % - 70 %  - dostateczny 

71% - 85 %  - dobry 

86 - 99%  - bardzo dobry 

100% - celujący 
Aktywność na lekcji, 

ćwiczenia praktyczne 

wykonywane na lekcji. 

Zaangażowanie i wkład pracy własnej. Za aktywność na danej  lekcji 

można otrzymać nawet kilka "+". Ciąg "+" i "-" tworzy ocenę  

z aktywności lub ćwiczenia, wg zasady: 

+ + + + (5)          + +   (3) 

+ + +  (4)          +    (2) 

    (1) 

Odpowiedzi ustne. Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych 

terminów informatycznych: najczęściej odpowiedź ustna związana jest 

z wypowiedziami uczniów w trakcie dyskusji i pracy przy komputerze. 
Prace domowe (w tym 

dodatkowe). 

Mogą być oceniane w skali jak wyżej 

Udział w kole 

informatycznym  

i konkursach. 

Jest brany pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej. 

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI 

Prace klasowe, 

sprawdziany 

(1 godz.) 

OBOWIĄZKOWE 

Są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Wagi ocen z prac 

klasowych i sprawdzianów są równe 3. Oceny można poprawiać w 

terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Kartkówki,  

odpowiedzi ustne 

(2-10 min.) 

Mogą być niezapowiedziane! Obejmują od 1 do 3 ostatnich lekcji. 

Wagi ocen uzyskanych z kartkówek i odpowiedzi ustnych są równe 1. 

Praca dodatkowa 

 
Dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji. Waga tej oceny waha 

się od 1 do 3 w zależności od stopnia trudności. (Jest on podawany 

wraz z zadaniem) 
podpis nauczyciela: podpis ucznia: podpis rodzica: 
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