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 Przedmiotowy System Oceniania został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie   szczegółowych warunków  i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych  (Dz. U. 2015 poz. 843), a także z przyjętym w Statucie Szkoły 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania z dnia 14.09.2015 roku.  

  

Idea tworzenia przedmiotowego systemu oceniania to określenie jednakowego systemu 

oceniania w obrębie przedmiotów zawodowych nauczanych w technikum informatycznym i 

teleinformatycznym.  

Nauczyciele tych samych przedmiotów na tym samym poziomie kształcenia mają oceniać  te 

same wiadomości i umiejętności,  z jednakową częstotliwością, uwzględniając takie same 

formy aktywności uczniów (np. wypowiedzi ustne, pisemne, prace o charakterze praktycznym 

wykonywane w trakcie zajęć, prace domowe krótko i długoterminowe, projekty, testy 

szerokiego użytku), stosując takie same kryteria i taki sam sposób komunikowania  o wynikach 

oceniania jaki został zawarty w WSO.  

 

  

Cele PSO  

1. Rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia  

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań podstawy programowej.  

2. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych sformułowanych 

na podstawie programu nauczania realizowanego w danej klasie, a także motywowanie 

ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  



3. Wyniki osiągnięć uczniów mają dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielom 

informacji o postępach lub trudnościach ucznia.  

4. Wyniki osiągnięć uczniów będą wykorzystywane przez nauczycieli do planowania 

pracy dydaktycznej w ramach zespołu przedmiotowego.  

 

W zależności od rodzaju zajęć (teoretyczne, praktyczne) zostaną wykorzystane takie 

narzędzia, które umożliwią systematyczne ocenianie. W szczególności będą to:    

a) pisemne sprawdziany, testy – przeprowadzane po zakończeniu każdego działu lub kilku 

działów, zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez 

nauczyciela w ciągu 2 tygodni (informacja o tym powinna być dostępna dla ucznia i  zawarta 
w dzienniku elektronicznym),   

b) kartkówki – nie muszą być poprzedzone wcześniejszą zapowiedzią,   

c) odpowiedzi ustne dotyczące materiału z trzech lekcji,   

d) aktywność ucznia – zaangażowanie ucznia, wiedza merytoryczna, sprawność operowania 

językiem stosownym do zawodu,   

e) prace domowe – umiejętność docierania do informacji z różnych źródeł,  

f) formy pracy twórczej na lekcji – prace grupowe np. ćwiczenia laboratoryjne, indywidualizm,  

g) formy pracy twórczej w domu – prace dodatkowe, referaty, prezentacje przygotowywane  w 

domu i przedstawiane na lekcji lub sprawdzane przez nauczyciela,   

h) udział w konkursach i olimpiadach informatycznych i teleinformatycznych. 

 

Zasady sprawdzania i oceniania:  

1. Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone  i 

podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.  

2. Uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia - wiedzę, umiejętności oraz postawy np. 

aktywność, kreatywność, przedstawione w obowiązującej Podstawie Programowej dla 

zawodu Technik Informatyk i Technik Teleinformatyk.  

3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe, zarówno na zajęciach 

teoretycznych jak i praktycznych.  

4. Korzystanie ze wskazanego przez nauczyciela podręcznika jest obowiązkowe,  

5. Sprawdziany pisemne (mogą być w formie testu) po każdym dziale, powinny być 

zapowiedziane na 7 dni przed terminem sprawdzianu i wpisane do terminarza dziennika 

lekcyjnego w dniu zapowiedzenia.  



5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek w ciągu 2 tygodni poddać się takiemu 

sprawdzianowi po uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy.  

6. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu 14 dni od daty zapoznania 

ucznia z oceną po uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy.  

7. Kartkówki obejmują materiał z ostatniej serii ćwiczeń i mogą być niezapowiedziane, nie 

przewiduje się poprawy kartkówek.  

8. W ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy 

zapowiedzianych form kontrolnych) w liczbie równej tygodniowemu przydziałowi danych 

zajęć, ale nie więcej niż 2 razy. Fakt ten odnotowany jest w dzienniku elektronicznym 

wpisem „np”.  

9. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika na każdą lekcję.  

10. Ocenę semestralną (śródroczną) nauczyciel ustala w oparciu o oceny cząstkowe, natomiast 

ocenę końcoworoczną w oparciu o oceny z I i z II semestru.  

11. Jeżeli uczniowi grozi ocena niedostateczna na koniec roku, to wychowawca klasy 

powiadamia Rodziców zgodnie z zasadami WSO.  

12. Uczeń ma prawo na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej znać 

ocenę z przedmiotu.  

13. Jeżeli uczeń opuścił 50% zajęć i brak jest podstaw do wystawienia oceny, to może być nie 

klasyfikowany.  

14. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku, to może zdawać egzamin 

poprawkowy, gdy spełnia warunki podane w WSO.  

15. Nauczyciel informuje o ocenach:  

- Ucznia (uzasadnia, wyjaśnia, udziela wskazówek)  

- Rodziców (o uzdolnieniach, postępach, trudnościach i brakach)- na ich prośbę,  

- Dyrekcję szkoły, wychowawcę klasy.  

16. Zgodnie z WSO §4 pkt 22, Przywilej uczniowski zwany „szczęśliwym numerkiem” 

przysługuje uczniom na każdej lekcji i dotyczy możliwości uniknięcia niesatysfakcjonującej 

oceny z powodu nieznajomości bieżącego materiału. „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy 

zapowiedzianych prac pisemnych i prac domowych.  

  

Na zajęciach z przedmiotów teoretycznych ocenie podlegają wiadomości i umiejętności 

ucznia zaprezentowane przez:  

1. Krótką odpowiedź ustną lub pisemną, dotyczącą przygotowania do lekcji, której treścią mogą 

być: metody i układy pomiarowe, prawa, przebieg wyznaczanych charakterystyk, definicje 



parametrów i ich wartość (rząd wielkości, jednostki), w zależności od badanego elementu czy 

układu i jego konfiguracji.  

2.Odpowiedź ustną dotyczącą zagadnień omawianych na wcześniejszych lekcjach.  

3. Sprawdzian wiadomości obejmujący wiadomości z zakresu zrealizowanego działu.  

4. Krótki sprawdzian wiadomości (kartkówka) – sprawdzający bieżącą wiedzę.  

5. Przygotowanie i przedstawienie jednej krótkiej informacji o charakterze naukowo-

technicznym (referat).  

6. Inne – określone przez nauczyciela na początku roku szkolnego, z którymi uczniowie zostali 

zaznajomieni.  

  

Na zajęciach z przedmiotów praktycznych ocenie podlegają wiadomości i umiejętności 

ucznia zaprezentowane przez:  

1. Krótką odpowiedź ustną lub pisemną, dotyczącą przygotowania do ćwiczenia, której treścią 

mogą być informacje poznane na wcześniejszych zajęciach.  

2. Odpowiedź ustną dotyczącą tematyki zadanego ćwiczenia, zaprezentowaną podczas 

omawiania nowego zestawu ćwiczeń (nauczyciel podaje zakres tematyczny i wskazówki 

odnośnie planowanego ćwiczenia, uczeń może przygotowywać opracowanie w domu  i 

korzystać ze swoich materiałów).  

3. Opracowanie dokumentacji przeprowadzonych badań w postaci sprawozdań umieszczonych 

w zeszycie przedmiotowym po każdym przeprowadzonym ćwiczeniu, ewentualnie w postaci 

sprawozdań wykonanych w formacie A4.  

4. Teoretyczny sprawdzian kontrolny po zakończeniu każdego zestawu /serii 3-ch lub 4-ch/ 

ćwiczeń, obejmujący tematykę wszystkich ćwiczeń w zestawie.  

5. Praktyczne wykonanie elementów ćwiczeń (jedno zadanie), wybranych losowo z zestawu.  

6. Organizację stanowiska pracy i sprawność przy wykonywaniu ćwiczeń.  

7. Wykonanie pracy łączeniowo-pomiarowej, o zakresie uzgodnionym z nauczycielem.  

8. Przygotowanie i przedstawienie jednej krótkiej informacji o charakterze naukowo-

technicznym (referat).  

  

Ocenie podlegają także działania i postawy zaprezentowane przez:  

- sporządzenie notatki na temat zasad bezpiecznej pracy (działania prądu elektrycznego 

na organizm ludzki, środków ochrony przed skutkami rażenia, sposobu ratowania osób 

porażonych prądem elektrycznym), zakończonej oświadczeniem o przeszkoleniu,  



- przestrzeganie regulaminu pracowni, zachowania zgodne z instrukcją bezpieczeństwa  i 

higieny pracy,  

- aktywny udział w pracach grup i podejmowanie działań podczas zajęć nastawionych na 

kształtowanie umiejętności kluczowych.  

W przypadku zajęć realizowanych na zajęciach pracownianych przestrzegane będą dodatkowo 

następujące założenia:  

• Warunkiem koniecznym do ubiegania się o oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny i dopuszczający jest wykonanie ćwiczenia i sporządzenie sprawozdania,  a 

następnie zaliczenie pisemne poprzez sprawdzian polegający na rozwiązaniu zadań lub 

udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z konfiguracją, oprogramowaniem lub 

urządzeniami używanymi w ćwiczeniu.  

• Zaliczenie pisemne wykonanych ćwiczeń odbywa się po wykonaniu całej serii ćwiczeń. 

Jest to zwykle zestaw trzech lub czterech ćwiczeń. Termin jest ustalany z uczniami na 

tydzień przed zaliczeniem. / Przybliżona data zaliczenia jest uczniom znana znacznie 

wcześniej z organizacji wykonywania konkretnych ćwiczeń, na 3, 4 tygodnie przed 

przewidywanym terminem/.  

• Uczeń otrzymuje osobne oceny za każde ćwiczenie.  

• Nie zaliczone ćwiczenia, uzyskaną ocenę niedostateczną, należy poprawić w okresie  

j. w. Termin poprawy swoim staraniem uczeń ustala z nauczycielem.  

• W przypadku ubiegania się o oceny: dobry, dostateczny i dopuszczający jedno 

ćwiczenie w zestawie może być nie wykonane. W przypadku ćwiczeń nie wykonanych 

z uzasadnionych powodów, należy ćwiczenia uzupełnić w trybie uzgodnionym 

każdorazowo z nauczycielem.  

• Ćwiczenia nie wykonane nie podlegają zaliczeniom. Za brak wykonania ćwiczenia 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

Nauczyciel jest zobowiązany wyjaśnić uczniowi powód, dla którego otrzymał wskazaną przez 

ucznia ocenę. Niezależnie od wartości oceny, i czy jest to ocena pozytywna czy też nie, 

nauczyciel ma obowiązek wskazać co w danej pracy ucznia było wykonane poprawnie, a co 

nie. Także uczeń musi zostać poinformowany możliwości poprawy danej oceny.  

 

 

 

 

 

Kryteria ocen z:  

Przedmiotów teoretycznych Z pracowni 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  



 ma  duże  braki  w wiadomościach, które 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy - nie 

prowadzi zeszytu przedmiotowego  

 nie chce korzystać z różnych form pomocy  

 wykazuje niechęć do zdobywania wiedzy  

 nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej, które są 

niezbędne do dalszego kształcenia,     

 nie potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać 

zadań o niewielkim stopniu trudności  

 ma  duże  braki  w  wiadomościach, 

 które uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy  

 nie prowadzi zeszytu przedmiotowego z wpisami z  

 bieżących instruktaży,                     

 nie chce korzystać z różnych form pomocy, zajęć 

dodatkowych,  

 wykazuje niechęć do zdobywania wiedzy, 

przeszkadza innym w grupie w wykonywaniu 

ćwiczenia,  

 nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej, które są 

niezbędne do dalszego kształcenia,      

 nie potrafi z pomocą nauczyciela wykonać ćwiczeń  

o niewielkim stopniu trudności (WSO)  

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

 potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia 

teleinformatyczne i informatyczne, symbole 

graficzne   

 w wypowiedziach popełnia liczne błędy  

 przejawia obojętny stosunek do przedmiotu  

 ma braki w opanowaniu wiadomości i 

umiejętności określonych w podstawie 

programowej,   

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania 

teoretyczne o niewielkim stopniu trudności,  

 potrafi wykorzystać prawa  podczas wykonywania 

ćwiczenia  

 w wypowiedziach popełnia nieliczne błędy   

 przejawia obojętny stosunek do przedmiotu, - ma 

braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej,  

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania 

praktyczne o stopniu trudności określonym przez 

nauczyciela na ocenę dopuszczającą.  

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i 

umiejętności określone w podstawie programowej,  

- korzysta z pomocą nauczyciela z różnych źródeł 

informacji,   
 z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje 

wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu 

typowych zadań i problemów,   
 rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.   

 popełnia drobne błędy w terminologii technicznej  

 przejawia zainteresowanie przedmiotem  

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości 

i umiejętności określone w podstawie 

programowej,  - korzysta samodzielnie z 

różnych źródeł informacji (katalogi),   

 z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje 

wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu 

typowych zadań i problemów,   
 popełnia drobne błędy w terminologii 

technicznej - przejawia zainteresowanie 

przedmiotem, bierze udział w konkursach 

branżowych.  

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

 opanował w dużym zakresie wiadomości i 

umiejętności określone w podstawie programowej  

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do 

samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i 

problemów,   
 samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu 

trudności,   
 prawidłowo posługuje się terminologią techniczną  
 poprawnie analizuje instrukcje serwisowe  
 samodzielnie korzysta z norm, katalogów  
 interesuje się przedmiotem  

 opanował w dużym zakresie wiadomości i 

umiejętności określone w podstawie 

programowej  - poprawnie stosuje wiadomości i 

umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

typowych zadań i problemów,   
 prawidłowo posługuje się terminologią 

techniczną - poprawnie analizuje schematy 

elektryczne, wyszukuje błędy,  
 samodzielnie korzysta z norm, katalogów  
 interesuje się przedmiotem, samodzielnie 

wykonuje zadania konfiguracyjne.  

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  



 opanował w pełnym zakresie wiadomości i 

umiejętności określone w podstawie programowej,  

- stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania 

problemów i zadań w nowych sytuacjach,  -  

wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy 

nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy,  -  

rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności.   

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami  

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do  

 rozwiązywania problemów  

 wykazuje się dużą aktywnością i kreatywnością  

 potrafi zastosować wiedzę z innych przedmiotów - 

potrafi obsługiwać dydaktyczne programy 
komputerowe  

 opanował w pełnym zakresie wiadomości i 

umiejętności określone w podstawie programowej,  

- stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania 

problemów i zadań w nowych sytuacjach,  -  

wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy 

nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy,  - 

planuje i bezpiecznie przeprowadza ćwiczenia 

laboratoryjne,   

 rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności.   

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami  

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do  

 rozwiązywania problemów  

 wykazuje się dużą aktywnością i kreatywnością  

 potrafi zastosować wiedzę z innych przedmiotów - 

potrafi obsługiwać dydaktyczne programy 

komputerowe, montaż okablowania i instalacji 

oprogramowania 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem, a ponadto posiada wiedzę i 

umiejętność znacznie wykraczające poza program 

nauczania  
 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

informatycznych i teleinformatycznych  
 współpracuje z nauczycielem w tworzeniu pomocy 

dydaktycznych  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem, a ponadto posiada wiedzę i 

umiejętność znacznie wykraczające poza program 

nauczania  
 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

informatycznych i teleinformatycznych  
 współpracuje z nauczycielem w tworzeniu pomocy 

dydaktycznych, wykazuje przy tym inwencję 

twórczą,  

 proponuje rozwiązana nietypowe    pomysłowość,  

 proponuje rozwiązana nietypowe  

 

  

Obniżenie wymagań edukacyjnych:   

a) Uczeń z orzeczeniem ma prawo do dłuższego oczekiwania na odpowiedź po zadanym 

pytaniu, oraz ma prawo do uzyskania prostych wskazówek. Dodatkowo uczeń może za zgodą 

nauczyciela wybrać taki sposób zaliczenia materiału, który będzie dla niego bardziej 

przystępny i umożliwi mu pełniejszą odpowiedź.  

b) W stosunku do uczniów z dysfunkcjami należy:   

- stosować wiele pochwał jako czynnika motywującego,   

- nie porównywać wyników pracy z wynikami innych uczniów.   

- dobrać odpowiednie metody kształcenia w celu uzyskania oczekiwanego rezultatu.  - 

szczegółowo, w razie potrzeby wyjaśniać sposób wykonania zadania, montażu podzespołów 

komputerowych, instalacji oprogramowania i okablowania sieciowego.  

    

Przykład wystawienia oceny ważonej 

  

                                  Oceny cząstkowe: 

                                                             



Sprawdziany, zaliczenie 

sprawozdania z ćwiczenia   
5+, 5, 1   waga 3 

kartkówki, odpowiedź ustna, 

referaty, ćwiczenia 

pomiarowe , prezentacje 

3-, 3+, 5+, 4, 4-   waga 2 

zadania domowe , aktywność , 

praca na lekcji 
5, 2, 1 waga 1 

ocena na koniec semestru 4 waga 5 

  

  

Ocena semestralna:  

Ocena Średnia 

Niedostateczny [1] 1,00-1,60 

Dopuszczający [2] 1,61-2,60 

Dostateczny [3] 2,61- 3,60 

Dobry [4] 3,61-4,60 

Bardzo dobry [5] 4,61-5,40 

Celujący[6] 5,41 -6,00 

 

      

 

 OCENA KOŃCOWA:  

 

 Skala ocen i sposób przeliczania uzyskanych średnich na oceny   

  

Ocena Średnia 

Niedostateczny [1] 1,00-1,60 

Dopuszczający [2] 1,61-2,60 

Dostateczny [3] 2,61- 3,60 

Dobry [4] 3,61-4,60 

Bardzo dobry [5] 4,61-5,40 

Celujący[6] 5,41 -6,00 

           


