
 

 

 

INFORMATYKA 

 

Przedmiotowe zasady oceniania 

 

 

Opracowane na podstawie: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach  publicznych. (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 373). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dziennik Ustaw z 24 lutego 2017r., poz. 356). 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 

1680, 1681). 

4. Programu nauczania Informatyki „Informatyka” WSiP 

 kl. IV nr dopuszczenia MEN: 807/1/2017 

 kl. V nr dopuszczenia MEN: 807/2/2017         

 kl. V nr dopuszczenia MEN: 807/3/2017 

 kl. VII nr dopuszczenia MEN: 807/4/2017 

 kl. VIII nr dopuszczenia MEN: 807/5/2017         

       

PZO z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem  określonym w Statucie  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach 

 

opracował: Tomasz Sołowiej 

 

 



1. Ogólne zasady oceniania – kontrakt między uczniem a nauczycielem: 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości; 

2. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelną informację o uzdolnieniach, 

postępach i trudnościach ucznia; 

3. Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia z informatyki są odnotowane w dzienniku lekcyjnymi są jawne 

dla niego i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Każdą pracę, wykonaną na ocenę niższą niż dobry, można poprawić. Poprawa odbywa się w ciągu 

jednego miesiąca od daty podania oceny. Uczeń poprawia daną ocenę tylko raz i brana jest pod uwagę 

ocena poprawiona. 

5.   Wszystkie zadania, jakie są stawiane przed uczniem w procesie dydaktycznym, a które do realizacji 

wymagają wykorzystania komputera, uczeń ma prawo wykonać w pracowni komputerowej. 

6. Uczeń zobowiązany jest do wykonywania prac domowych, które mogą być przygotowaniem do 

wykonania pracy na lekcji. 

7. Nieprzygotowanie do lekcji może obniżyć ocenę za wykonywaną pracę. 

8. Aktywność na lekcji uwzględniana będzie podczas oceny za wykonywaną pracę.  

9. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia. 

2.   Jak oceniany jest uczeń na lekcjach Informatyki? 
 

Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny: 

 

 Prawidłowa postawa w trakcie pracy przy komputerze z natychmiastowym zwracaniem uwagi na 

wady postawy; 

 Styl pracy ucznia podczas lekcji (w ocenie uwzględniany jest stopień zaangażowania ucznia w 

wykonywanie zadania); 

 Ogólny efekt pracy widoczny na ekranie lub na wydruku; 

 Radzenie sobie z wykonywaniem ćwiczenia – prawidłowość jego wykonania; 

 Zapisanie pracy pod podaną nazwą i we właściwym miejscu; 

 Estetyczny wygląd pracy; 

 Samodzielność pracy ucznia; 

 Umiejętność pracy w zespole, wkład pracy własnej ucznia; 

 Przygotowanie do lekcji; 

 Stopień biegłości w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem; 

 Aktywność w trakcie lekcji i udział w dyskusjach o rozwiązywanych problemach; 

 Aktywność na zajęciach pozalekcyjnych, np. udział w konkursach przedmiotowych, wykorzystanie 

komputera w zajęciach pozalekcyjnych; 

 Osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

 Prace dodatkowe; 

 

 



 

3.    Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Opis wymagań, które trzeba spełnić, aby uzyskać daną ocenę: 
 

 
Ocena celująca 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. Jest 

aktywny na lekcjach i pomaga innym. Ćwiczenia na, lekcji wykonuje bezbłędnie, trzeba dostarczać mu 

dodatkowych, trudniejszych zadań. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak: przygotowanie 

materiałów pomocniczych na komputerze, pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich 

lekcjach lub otrzymuje oceny bdb i  bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza 

etap gminny.  
 

 
Ocena bardzo dobra 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości i 

umiejętności zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi 

pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie. 
 

 
Ocena dobra 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość 
wiadomości i umiejętności, zawartych w programie informatyki. Na lekcjach pracuje systematycznie i 

wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal 

bezbłędnie. 
 

 

W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń osiągnął podstawowe umiejętności wymienione w 

podstawie programowej, czyli: 

• Posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i programistycznym. 

• Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów. 

• Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i  

wykorzystania. 

• Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin. 

 
 
 



Ocena dostateczna 
Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował 

wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej informatyki. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W 

większości wypadków kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia. 

 
Ocena dopuszczająca 

Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności 

zawartych w podstawie programowej. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie 

kończy niektórych wykonywanych ćwiczeń. 

 

Ocena niedostateczna 
Może być konsekwencją daleko idących zaniedbań w pracy ucznia, gdy nie opanował on 

podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej oraz nie zdobył wiadomości i 

umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki na wyższym poziomie. 

 

Dla klasy na każdym poziomie określony został katalog wymagań na poszczególne stopnie szkolne.  

Katalogi wymagań dla klasy IV, V, VI, VII i VIII zamieszczone są załączniku.  

Przeliczenie ilości punktów, zdobytych z pracy klasowej lub sprawdzianu, na procenty  

i przyporządkowanie im oceny cząstkowej. 

96% - 100% punktów – celujący 

85% - 95 %  punktów – bardzo dobry 

70% - 84%   punktów – dobry 

50% - 69%   punktów – dostateczny 

31% - 49%   punktów – dopuszczający 

0% - 30%     punktów – niedostateczny 

 

Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 
 

 

5.  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

      z zajęć komputerowych. 
Uczeń, który z przyczyn uzasadnionych, takich jak: 

➢ częsta, usprawiedliwiona nieobecność w szkole, 

➢ kłopoty zdrowotne, 

➢ inne, ważne przyczyny, 

nie mógł uzyskać w pełni satysfakcjonującej go rocznej oceny klasyfikacyjnej może zgłosić gotowość jej 

poprawiania. 

Poprawa oceny jest w formie pisemnego testu, w którym wyniki uzyskuje się jako efekt ćwiczeń 

praktycznych wykonanych na komputerze. Zakres zestawu zadań jest zgodny z wymaganiami 

edukacyjnymi z zajęć komputerowych  i odpowiada wymaganiom na ocenę, którą chce uzyskać uczeń. 

6.     Kryteria oceny semestralnej i rocznej  

a) Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w sześciostopniowej skali stopniowej.  

b) Ocena semestralna (roczna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych oraz kryteriów wymagań na daną 

ocenę.  

c) Roczną ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny celującej lub co najmniej bardzo dobrej 

oraz osiągnął sukcesy w konkursach informatycznych na szczeblu pozaszkolnym. 



7.  Sposób dokumentowania osiągnięć i postępów ucznia. 

a) zapis w elektronicznym dzienniku lekcyjnym; 

8.  Metody i sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach ucznia. 

a) zapis ocen w dzienniku elektronicznym z podaniem tematu ocenionej pracy;  

b) prezentacja prac uczniowskich; 

c) rozmowy indywidualne z rodzicami; 

d) wyniki konkursów klasowych, szkolnych i pozaszkolnych; 
 

9.  Zasady oceniania uczniów z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

oraz możliwościami psychofizycznymi. 

 dostosowanie wymagań do orzeczenia i opinii z poradni; 

 

Tomasz Sołowiej 

Mariola Leszczyńska 


