II LO LESZNO - INFORMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
obowiązujący od roku szkolnego 2018/2019
(A) WAGI I RODZAJ OCEN
W ciągu semestru wiedza ucznia sprawdzana jest w następujący sposób:
- ocena z wykonanego zadania teoretycznego (np. odpowiedź przy tablicy/rzutniku) - waga 1
- ocena z wykonanego zadania praktycznego (na lekcji przy komputerze) - waga 2
- ocena za wybrany z listy projekt interdyscyplinarny Codex1 (wersja b, a w klasie maturalnej wersja a), Codex2, Codex3
(tematy projektów, plan i zasady ich oceniania są podane na stronie www.code.kopernik-leszno.pl ) - waga 3
- ocena z obrony projektu (3 pytania z teści projektu) - waga 4
- ocena z trudnych zadań programistycznych, konkursy, olimpiady, dyplomy, itd.
(takie które nie zostały uwzględnione w liście projektów Codex) - waga 4
- testy on-line - waga oceny zależna od poziomu testu (od 1 do 4)

(B) E-LEARNING
Oprócz poleceń nauczyciela uczeń w ciągu semestru wykonuje zadania i polecenia umieszczone w specjalnie do tego przygotowanym
serwisie e-learningowych. Dostęp do systemu jest możliwy ze strony internetowej www.code.kopernik-leszno.pl.

(C) OCENIANIE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA LEKCJI
Zadania zawierają zawsze 6 poleceń. Ocena wynika z ilości wykonanych poprawnie poleceń.

(D) OCENIANIE ZADAŃ Z ODLEGŁYM TERMINEM WYKONANIA (NP. PROJEKTY)
Zadanie oceniane jest zawsze po zakończeniu terminu zadania. Oceniana jest ostatnia przysłana/oddana wersja zadania.

(E) TESTY ON-LINE
Testy on-line mogą być wykonywane wielokrotnie. Uwzględniana jest ostatnia uzyskana ocena przed terminem zaliczenia testu. Nie
dotyczy to sytuacji, kiedy uczeń odpowiada na pytania „przy rzutniku” (zadawane jest 6 losowych pytań z testu)

(F) POPRAWIANIE OCEN
Każdą ocenę można poprawić w ciągu 2 tygodniu od momentu wpisania jej do e-dziennika. Ocena poprawiona jest średnią ocen starej
i nowej.

(G) OCENY PROPONOWANE
Proponowana ocena na koniec semestru jest obliczana ze średniej arytmetycznej ocen uwzględniając ich wagę. Jest zaokrąglana w
górę (np. 3.5 to 4). Proponowana ocena roczna jest średnią wszystkich ocen z całego roku, również zaokrąglaną w górę (np. 3.5 to 4).
Istnieje możliwość poprawienia oceny proponowanej wykonując w okresie od podania oceny proponowanej do podania oceny
końcowej dodatkowy projekt Codex1b (ocena końcowa to średnia z oceny proponowanej i oceny z dodatkowego projektu).

(H) PRZEPISY BHP I REGULAMIN PRACOWNI, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Uczeń jest zobowiązany do zapoznania się z przepisami BHP i regulaminem pracowni oraz zadami oceniania przed rozpoczęciem
nauki w danym semestrze.

(I) ZESZYTY I NOTATKI
Uczniowie mają prawo podczas udzielania odpowiedzi i wykonywania zadań korzystać z własnoręcznych notatek, materiałów on-line i
internetu, chyba że przy konkretnym zadaniu zostanie ustalone inaczej. Zeszyty i notatki ucznia nie są sprawdzane przez nauczyciela.

Klasa __________ dzisiejsza data ____________________________________ Imię i nazwisko ________________________________________

