
 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  
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II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV-VI 

VII-VIII 

 

 

 

Cele edukacyjne przedmiotu informatyka to: 

- nauczenie zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, 

- rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego 

myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji, 

- programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych 

urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie 

i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi. 

- posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, 

w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz 

wykonywania obliczeń i programów, 

- rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, 

w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie 

projektami. 

- przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa, respektowanie prywatności informacji 

i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm 

współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie 

dla bezpieczeństwa swojego i innych 

 

1. Przedmiotem oceny są: 

a)umiejętności uniwersalne: 

-planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się 

-rozwiązywanie zadań, ćwiczeń, problemów w twórczy sposób 

-skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach i prezentowanie rozwiązań 

-uzasadnianie i argumentowanie swojego stanowiska 

 

b)umiejętności i wiadomości związane z przedmiotem, zdobyte podczas zajęć: 

-posługiwanie się językiem przedmiotowym 

-zastosowanie wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach życiowych 

-stosowanie komputera do wzbogacania własnego ucznia się 

 

c)postawy: 

-zachowania sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu podczas korzystania z komputera  

-uczciwe korzystanie z oprogramowania i zasobów informacyjnych. 

 

 

2. Zasady oceniania: 

- na zajęciach z przedmiotu informatyka obowiązuje „Regulamin Pracowni Komputerowej” 

- każdy uczeń na początku roku szkolnego zostaje zapoznany z „Regulamin Pracowni 

Komputerowej” i potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem w zeszycie 

przedmiotowym 

- każdy uczeń na początku roku szkolnego zapoznany zostaje z PZO informatyki i zasadami 

oceniania 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI 
 

 2 

- wszystkie oceny są jawne, uczeń dowiaduje się o ocenie na lekcji wraz z informacją co 

musi poprawić i nad czym popracować, rodzice uzyskują informacje o ocenach dziecka na 

podstawie zapisów w zeszycie lekcyjnym, dzienniczku ucznia, na spotkaniach 

wychowawcy z rodzicami lub podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem 

przedmiotu. 

 

 

 

3. Formy oceniania na zajęciach z informatyki: 

 

a)sprawdzające wiedzę: 

-sprawdziany – prace pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut, obejmujące 3-4 tematy, są 

zapowiedziane na lekcji poprzedniej, przeprowadzane minimum raz w semestrze, ocena 

wpisana jest do dziennika kolorem zielonym, 

-kartkówki – prace pisemne obejmujące ostatni temat, przeprowadzane bez zapowiadania,  

w miarę potrzeb, ocena wpisana jest do dziennika kolorem zielonym 

-prace domowe – praktyczne lub pisemne ( przynajmniej raz w semestrze). Za niezgłoszony 

brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, za trzykrotny zgłoszony brak 

pracy domowej otrzymuje ocenę niedostateczną oraz gdy praca domowa jest nie na temat. 

Nauczyciel może umożliwić uczniowi poprawę oceny niedostatecznej za niezgłoszony brak 

pracy domowej, jeżeli uczeń wyrazi chęć poprawy w dniu otrzymania oceny i zdarzyło się to 

uczniowi po raz pierwszy. Obydwie oceny wstawiane są do dziennika. Przewidziane są 

również prace domowe dla chętnych, oceniane stopniem dobrym i wyższym. 

 

Kryteria oceny za pracę domową 

• ocena celująca: 

praca w całości wyczerpuje temat, obszerna, wykracza z informacjami poza źródła podane 

przez nauczyciela, wykonana bez błędów ortograficznych, zawiera terminologię 

informatyczną, wyjątkowo estetyczna 

• ocena bardzo dobra: 

praca w całości wyczerpuje temat; wykonana bez błędów ortograficznych, zawiera 

terminologię informatyczną, estetyczna 

• ocena dobra: 

praca na temat, nie wyczerpuje w pełni tematu, sporadyczne błędy ortograficzne 

• ocena dostateczna:  

praca nie wyczerpuje w pełni tematu, sporadyczne błędy ortograficzne, mało estetyczna 

• ocena dopuszczająca: 

praca częściowo wykonana na temat, liczne błędy ortograficzne i gramatyczne, mało 

estetyczna, liczne skreślenia 

- ocena niedostateczna:  

praca w całości nie na temat, niezgłoszony brak pracy domowej lub trzykrotny zgłoszony 

brak pracy domowej. 

Brak pracy domowej odnotowany jest w zeszycie ucznia i dzienniku lekcyjnym. 

 

- zeszyt przedmiotowy – oceniany w miarę potrzeb, nie więcej niż raz w roku. 

Kryteria oceny za zeszyt 

• ocena bardzo dobra:  

zeszyt prowadzony czysto, starannie; zawiera wszystkie tematy i notatki dotyczące tylko 

przedmiotu, uzupełnione prace domowe pod względem ilościowym, posiada wszystkie 

kartki; bez błędów ortograficznych 
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• ocena dobra:  

zeszyt prowadzony czysto, starannie, zawiera wszystkie tematy i notatki dotyczące tylko 

przedmiotu, sporadyczne błędy ortograficzne, brakuje jednej pracy domowej 

• ocena dostateczna: 

zeszyt zawiera prawie wszystkie tematy i notatki, jest mało estetyczny, częste błędy 

ortograficzne i gramatyczne, brakuje wielu prac domowych 

• ocena dopuszczająca: 

zeszyt nie zawiera większości tematów i notatek z lekcji, wiele notatek niekompletnych, 

niestaranny, nieestetyczny z wieloma błędami ortograficznymi, brak większości prac 

domowych 

- ocena niedostateczna:  

zeszyt prowadzony niedbale, brudno, poważne braki w zapisie lekcji (tematy i notatki), 

brak wielu kartek w zeszycie, brak prac domowych, zapisy i notatki z innych 

przedmiotów lub uczeń nie prowadzi zeszytu z przedmiotu. 

 Brak zeszytu odnotowany jest w zeszycie nauczyciela, brak trzykrotny powoduje 

otrzymanie oceny niedostatecznej 

 

- aktywność – oceniana stopniem, plusem + lub minusem -(w miarę potrzeb adekwatnie do 

działań ucznia) 

- nieprzygotowanie do lekcji(minus -),  

- trzy plusy – ocena bardzo dobra, trzy minusy ocena niedostateczna 

 

- sprawdziany praktyczne wykonywane przy użyciu komputera (minimum 2 w semestrze) 

oceniane według kryteriów: 

  zgodność z poleceniem 

  wkład pracy ucznia 

  poziom wykonania 

  samodzielność wykonania 

  oryginalność i pomysłowość pracy 

  sposób prezentacji 

- w ciągu każdego semestru uczeń otrzymuje ocenę za pracę na lekcji, która wyraża stopień 

jego zaangażowania w wykonywaniu zadań 

 

b) uczeń który nie wykonuje zadań praktycznych na lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

4. Każdy uczeń powinien otrzymać minimalną liczbę ocen – trzy w semestrze. 

 

5. Sprawdziany i kartkówki obowiązują każdego ucznia. W razie nieobecności uczeń 

powinien zaliczyć sprawdzian lub kartkówkę w formie i terminie ustalonym przez 

nauczyciela nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty pisania sprawdzianu lub 
kartkówki. Sprawdzian napisany na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, uczeń może 

poprawić, zgłaszając chęć poprawy w dniu rozdania prac. Poprawa jest dobrowolna  

i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenie. Dla wszystkich 

chętnych ustala się jeden termin poprawy. Przy poprawie oceny, obie oceny są wpisywane 

do dziennika. Za pracę pisemną niesamodzielną uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną - 

bez prawa poprawy. 

6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie (+) gdy wiadomości i umiejętności 

wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.  
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7. Dopuszcza się wstawianie plusów przy ocenach za sprawdzian i kartkówkę w celu 

zmotywowania ucznia do większego wysiłku, gdy wiadomości i umiejętności wykraczają 

nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia. 

O ogólnej ocenie pracy decyduje suma zdobytych punktów według kryterium: 

- 0 - 30% punktów          - ocena niedostateczna, 

- 30 - 49% punktów         - ocena dopuszczająca, 

- 50 - 69% punktów        - ocena dostateczna, 

- 70 - 89% punktów         - ocena dobra, 

- 90 - 99% punktów       - ocena bardzo dobra, 

- 100%punktów i/lub zadanie dodatkowe - ocena celująca. 

 

8. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych stopni za aktywność i prace dodatkowe 

(dodatkowe prace domowe, zadania praktyczne, plansze, pomoce przydatne na lekcji) 

 

9. Każdy uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie raz w semestrze, które obejmuje: 

- brak zeszytu, podręcznika, 

- brak pracy domowej. 

Nieprzygotowanie nie obejmuje prac pisemnych sprawdzających zapowiedzianych, 

odnotowane jest w dzienniku lekcyjnym jako NP. 

 

10. Warunki nadrabiania braków z przyczyn losowych: 

 

a)wszystkie notatki i prace domowe realizowane w czasie nieobecności w szkole uczeń 

powinien uzupełnić w ciągu jednego tygodnia, a na opanowanie wiadomości i umiejętności  

z obowiązującej partii materiału ma dwa tygodnie 

 

b)w przypadku trudności w nadrobieniu braków z przyczyn losowych i zgłoszeniu problemu 

nauczycielowi, uczniowi zostanie zorganizowana pomoc koleżeńska 

 

c)wiadomości i umiejętności z lekcji, na której uczeń był nieobecny nie będą egzekwowane 

na najbliższej jednostce lekcyjnej 

 

d)każdy uczeń ma obowiązek wykonać zadanie praktyczne, w przypadku nieobecności 

zalicza jego wykonanie w terminie ustalonym przez nauczyciela 

 

e)uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną ma obowiązek jej poprawienia 

zaliczając zakres materiału i zagadnienia wskazane przez nauczyciela w ciągu dwóch 

miesięcy. 

 

11. Uczeń nie będzie klasyfikowany z przedmiotu, gdy: 

a)opuścił z przyczyn nieusprawiedliwionych więcej niż 50% zajęć 

b)nie uzyskał co najmniej trzech ocen cząstkowych. 

 

12. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe (uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym) 

potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel 

obniża wymagania edukacyjne.  

13. Wobec uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią stosuje się zalecenia poradni 

zawarte w opinii. Przy ocenianiu w/w uczniów bierze się pod uwagę uzyskiwane postępy 
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i wkład pracy ucznia. Uczniowie w czasie wykonywania zadań bądź sprawdzianów w tym 

samym czasie otrzymują mniejszą ilość prac bądź o mniejszym stopniu trudności. 

Przy wykonywaniu zadań praktycznych na komputerze nauczyciel bierze pod uwagę 

wkład pracy włożony w wykonanie. 

Nauczyciel udziela dodatkowych informacji przy wykonywaniu zadań praktycznych. 

14. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej główna waga ocen powstaje z ocen za zadania 

praktyczne, sprawdziany i kartkówki, pozostałe oceny są wspomagające, mogą 

podwyższyć lub obniżyć ocenę końcową. Przy ustalaniu oceny rocznej bierze się pod 

uwagę ocenę śródroczną. Waga ocen cząstkowych przedstawia się następująco: 

- 30% - zadania praktyczne 

- 30% - sprawdziany, kartkówki 

- 20% - prace domowe i zeszyt 

- 20% - aktywność i prace dodatkowe. 

 

15. Na koniec roku szkolnego przedmiotowe zasady oceniania podlegają ewaluacji. 

 

 

 

 

 

Opracowała: Katarzyna Narowska 

 

PZO obowiązuje od 1 września 2022r. 


