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Przedmiot: INFORMATYKA 
Zeszyt: Dokument tekstowy umieszczony na koncie Google. 
(Kontami szkolnymi zajmiemy się na początku roku szkolnego na 
lekcjach informatyki) 
  
Zachowanie: 
 ● po dzwonku stoicie w ciszy pod pracownią TAK BY NIE 
PRZESZKADZAĆ SEKRETARIATOWI, oraz w możliwych odstępach od 
siebie 
● do pracowni WCHODZICIE (nie wbiegacie), po tym jak nauczyciel 
"spsika" wasze dłonie płynem dezynfekującym 
● przestrzegacie regulaminu pracowni  
● miejsca są ustalone na stałe  
● komputery włączacie za moją zgodą, bez mojej zgody nie zmieniacie 
konfiguracji komputerów (kasowanie, 
instalowanie, odinstalowanie)  
● zachowujecie ciszę, nie trzeba krzyczeć  
● w czasie wolnym możecie korzystać z wszystkich programów z 
pracowni, możecie przynosić też własne, jeśli gracie to tylko w gry 
edukacyjne (w razie problemów z klasyfikacją decydujący głos mam ja) 
(www.ssp26.pl/gry/gry.html)  
● wychodząc po lekcji, jeśli przynieśliście krzesło to odnosicie a jeśli 
wzięliście ze słupka to odstawiacie 
● przed wyjściem z pracowni ponownie czyścimy ręce płynem 
dezynfekującym 
● mimo iż pracownia jest mała starajmy się utrzymywać odległości 
między sobą 
 
 
Praca na lekcji: 
 ● W trakcie moich monologów możecie mi przerywać (rozsądnymi 
pytaniami), lepiej wyjaśnić problem od razu 
 
Punktacja ● kartkówki 5 pkt ● sprawdziany 20 - 30 pkt ● p. klasowe (co 
najwyżej raz w semestrze) 20 - 50 pkt pracę klasową musi poprawiać 
uczeń, który napisał ją na mniej niż 30% (max w ciągu dwóch tygodni)  
 
● praca na lekcji 0 - 5 pkt - większość ocen zdobędziecie w trakcie pracy 
na lekcji  
● prace dodatkowe dwie po 2%  
● zadania dawane na lekcji na ocenę celującą  max 10% bazy  

http://www.ssp26.pl/gry/gry.html


● bonus nauczycielski za postępy 3 % 
● za przeszkadzanie koledze na lekcji 0 pkt przy 5 
pkt bazy jako bonus :(  
● UWAGA! Na lekcji informatyki nie będzie przyznawany bonus za 
pilność. 
 
Pracę na lekcji będę oceniała znienacka tzn. w pewnym momencie 
możecie usłyszeć: „dostajesz dziś X pkt za pracę na lekcji” (dla bazy 5). 
Prace dodatkowe: W ciągu roku szkolnego można wykonać prace 
dodatkowe za maksymalnie 4%. Prace dodatkowe należy oddawać w 
określonych terminach. Temat pracy dodatkowej może być związany w 
jakikolwiek sposób z informatyką.  
Temat każdej pracy należy ze mną uzgodnić zanim się zacznie taką 
pracę przygotowywać, inaczej nie będę takiej pracy oceniała 
Uwaga! Prace dodatkowe, w przypadku których udowodnię plagiat 
zostaną dodatkowo „nagrodzone” -2%, pozbawią ucznia możliwości 
oddania innych prac dodatkowych i zablokują możliwość uzyskania 
oceny celującej.  
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