
Przedmiotowe zasady oceniania 

Przedmiotowe zasady oceniania zawodowych jednostek modułowych  

dla  technika informatyka 
 

1. Formy prac pisemnych i prac praktycznych oceniane na podstawie wag przestawionych w 
tabeli 1. 

Tabela 1 
  
 

                                   
 

 

  
  
 
 

2. Prace pisemne i prace praktycznych oceniane są procentowo według zasad 
przedstawionych w tabeli 2. 
 

Tabela 2 

Rodzaj 
pracy 

Ocena 
wartość % 

Ocena 
wartość % 

Ocena 
wartość % 

Ocena 
wartość % 

Ocena 
wartość % 

Ocena 
wartość % 

 1 (ndst) 2 (dop) 3 (dst) 4 (db) 5 (bdb) 6 (cel) 

Pisemna do 50% 51% - 64% 65% - 79% 80% - 89% 90% - 99% 100% 

Praktyczna do 60% 61% - 74% 75% - 84% 85% - 94% 95% - 99% 100% 

 

3. Ocena z jednostki modułowej wystawiana jest przez nauczyciela jako średnia ważona z 
ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia według kryteriów przestawionych w tabeli 3. 
 

Tabela 3 
Obliczona średnia 

ważona Ocena (słowna) Ocena (skrót) 

Poniżej 1,75 niedostateczny ndst 
1,75 - 2,74 dopuszczający dop 
2,75 - 3,74 dostateczny dst 
3,75 - 4,74 dobry db 
4,75 - 5,50 bardzo dobry bdb 
5,51 - 6,00 celujący cel 

Forma prac waga 
Praca klasowa/Sprawdzian/Egzamin próbny 5 
Projekt 4 
Karta pracy/Kartkówka 3 
Praca na lekcji/Ćwiczenie praktyczne 2 
Odpowiedź ustna/ Zadanie domowe/Aktywność 1 
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Aneks do PZO w przypadku nauczania zdalnego 
 

- Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek realizowania powierzonych mu 

zadań. 

 

- W przypadku, gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach online, bądź nie może 

wykonać powierzonego mu zadania jest zobowiązany niezwłocznie poinformować 

nauczyciela. Usprawiedliwienia może dokonać rodzic lub uczeń pełnoletni. 

 

- W przypadku, niedotrzymania terminu przesłania pracy z przyczyn usprawiedliwionych, 

otrzymuje wpis w dzienniku (uspr), termin uzupełnienia zaległości ustalany jest  

z nauczycielem. 

 

- Uczeń ma obowiązek oddawania (odsyłania) prac w terminie wskazanym przez 

nauczyciela. Uczeń, który nie odda pracy i nie usprawiedliwi się u nauczyciela otrzymuje 

wpis w dzienniku brak zadania (bz). Nauczyciel wpisuje w uwagach notatkę z informacją 

o braku aktywności bądź braku oddanego zadania. Jeżeli uczeń po otrzymaniu tego wpisu 

w ciągu tygodnia nie odda pracy otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

- Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną po ustaleniu terminu z nauczycielem, 

ocena ta zostaje wpisana w dodatkową rubrykę z adnotacją poprawa pracy. 

 

- Uczeń za aktywność na lekcji może otrzymać plusa lub ocenę bardzo dobrą. 

(po zdobyciu pięciu plusów otrzymuje ocenę z aktywności 5)  


