Technologia informacyjna
Kryteria oceniania i zasady wystawiania oceny (sród)rocznej.
Ocena śród roczna i roczna obliczana jest na podstawie tzw. średniej ważonej. Przy czym
przedmiotem oceniania są:
1. Na ocenę bardzo dobrą:
1. Projekty – praca własna - waga 1,5
2. Sprawdżian wiadomości (QUIZ)- odpowiedź pisemna – waga 2,5
3. "Kartkówka" - krótka odpowiedź pisemna 3 pytania 10 minut z 3 ostatnich lekcji
(quizik)- waga 1,75
4. Aktywność - waga 1
2. Na ocenę celującą:
1. konkursy, olimpiady udokumentowanie własnej pracy wykraczjacej poza program
nauczanie przedmiotu itp.
ocenianie w I semestrze:
Quiz - źródła informacji i metody komunikacji
„Niezapowiadana” kartkówka
Quiz Środki i narzędzia Technologii informacyjnej
„Niezapowiadana” kartkówka
Projekt edytor tekstu
Aktywność
ocenianie w I semestrze:
Quiz – arkusz kalkulacyjny
Projekt opracowanie informacji w arkuszu kalkulacyjnym
Quiz bazy danych
Projekt prezentacji multimedialnej
„Niezapowiadana” kartkówka
Projekt Strony internetowej
„Niezapowiadana” kartkówka
Aktywność
Przykład wyliczenia oceny (ocena x waga)

(Q1*2,5+q1*1,75+Q2*2,5+q2*1,75+p*1,5+A*1)/11=
(3,5*2,5+5*1,75+5*2,5+2*1,75+4*1,5+5*1)/11=4,05
Poprawianie ocen
Dopuszczalne jest poprawianie wyłącznie oceny niedostatecznej w terminie do dwóch tygodni od
momentu oddania pracy pisemnej.
Osoby które nie pisały sprawdzianu z powodu usprawiedliwionej nieobecności zobowiązane są do
uzupełnienia zaległości na pierwszych zajęciach po których dany sprawdzian był pisany.

Wszystkie projekty mają ustalony termin oddania pracy. Nie dotrzymanie terminu skutkuje
obniżeniem oceny o 0,5 stopnia za każdy dzień zwłoki.

Nie jest możliwe poprawianie sprawdzianów jeżeli nieobecność nie
została usprawiedliwiona. W tym przypadku uczeń otrzymuje ocenę 0
(zero).
Ocenę 0 zero otrzymuje uczeń również za rażącą niewiedzę taka ocena
również nie podlega poprawie.
Poprawiona ocena niedostateczna jest również wliczana do średniej
z wagą 1.
Uczeń posiadający mniejszą niż 75% obecność na lekcjach nie może otrzymać oceny bardzo dobrej.
Uczeń posiadający mniejszą niż 50% obecność na lekcjach nie zostanie sklasyfikowany.
Poprawianie oceny rocznej
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest poprawienie oceny (śród)rocznej na następujących
zasadach:
● Napisanie sprawdzianu obejmującego zakresem całość materiału omawianego w danym
semestrze na ocenę równą lub wyższą od deklarowanej.
● Zaliczenie sprawdzianu praktycznego na tych samych zasadach.

