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SYSTEM OCENIANIA Z  PRZEDMIOTÓW INFORMATYKA I ZAJĘCIA 

KOMPUTEROWE 
 

        System oceniania z informatyki i zajęć komputerowych jest zgodny z Rozporządzeniem MEN  
z dnia 3 sierpnia 2017 roku. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. System oceniania jest 

zgodny również ze Statutem Szkoły. Z uwagi na charakter przedmiotu, do sprawdzania osiągnięć 
uczniów najbardziej odpowiednie są zadania praktyczne (sprawdzany uczeń wykonuje pracę, a 

nauczyciel obserwuje i ocenia efekty tej pracy). Nauczyciel na bieżąco stosuje ocenę ustną, której 
celem jest uwidocznienie poprawnych działań i nawyków uczniów oraz wskazanie luk i braków w 

wiadomościach i umiejętnościach uczniów. 
Nauczyciel sprawdza również wiadomości teoretyczne uczniów. Po zakończeniu każdego działu 

informatyki obowiązuje uczniów sprawdzian praktyczny. Uczniowie często dokonują samooceny. 

 

 

I. Zadania systemu oceniania 

1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 

2. Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki. 

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy. 

4. Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnej nauki. 

5. Dostarczenie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania 

przyjętych celów kształcenia informatycznego, szczególnie w zakresie umiejętności. 

6. Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci. 

 

II. Ocenia się: 

1.    W stopniach szkolnych (1-6), przewidywane są także znaki + i – przy ocenach 

cząstkowych. 
 

Nauczyciele oceniają punktowane prace pisemne ucznia zgodnie z kryterium procentowym: 

1)  100% - 96 % punktów możliwych do uzyskania - celujący 

2)   95% - 87%  - bardzo dobry 

3)   86% - 75%  - dobry 

4)   74% - 56%  - dostateczny 

5)   55% - 40%  - dopuszczający 

6)   39% -   0%  - niedostateczny 

 

 

2.    W formie opisowej tj. rozszerzonej zwrotnej informacji udzielanej uczniom i rodzicom 

ustnie. 

Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego przy stosowani oceny ważonej. 

Poszczególne kategorie ocen maja przypisane następujące wagi: 

 

a. PRACA  KLASOWA  - waga 3 godzinny sprawdzian wiadomości obejmujący 

materiał większy niż 3 ostatnie tematy; zapowiedziany z tygodniowym 

wyprzedzeniem, poprzedzony wpisem w dzienniku i terminarzu dziennika 

elektronicznego. 
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b. KARTKÓWKA – waga 2 niezapowiedziany sprawdzian wiedzy i  umiejętności 

obejmujący 3 ostatnie tematy lekcyjne 

c. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PRZEDMIOTOWYCH – waga 3 

znajomość. umiejętności związanych ze specyfiką przedmiotu 

d. PROJEKT DŁUGOTERMINOWY – waga 2 prezentacja, doświadczenie . 

zadania z wydłużonym terminem  

e. ODPOWIEDŹ USTNA – waga 3  obejmuje trzy ostatnie tematy z treści 

programowych, zadania wykonywane przy tablicy 

f. ZADANIE DOMOWE – waga 1  ćwiczenia, notatki, zadania rachunkowe 

mające na celu wyćwiczenie zdobytych na lekcji umiejętności 

g. AKTYWNOŚĆ – waga 1 aktywne uczestniczenie w lekcji nagradzane „+”, 

wykonywanie zadań poleconych przez nauczyciela 

h. KONKURSY PRZEDMIOTOWE – waga 3  udział w  

 konkursie na poziomie co najmniej  rejonowym 

i. INNE FORMY – waga 1 

3.Każdy uczeń powinien otrzymać w sposób systematyczny oceny cząstkowe. Ich ilość 

powinna być proporcjonalna do ilości godzin danego przedmiotu w tygodniu: 

➢ 1 godz. zajęć/tydzień – min. 3 oceny 

 

 

III.        Zasady oceniania 

1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami w myśl zasad sprawiedliwości, 

z możliwością stworzenia indywidualnego programu „naprawy”. 

2. Ocenie podlegają: 

a) praca na lekcji 

▪ ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem 

osiągania celów operacyjnych lekcji, 

▪ odpowiedzi ustne, 

▪ jakość pracy i aktywność na lekcji, 

▪ współpraca w grupie; 

 b) sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, 

zapowiedziane tydzień wcześniej, 

c)  kartkówki, 

d) prace domowe 

▪ bieżące – utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji, 

▪ długoterminowe – stanowiące pracę nad projektem tematycznym. 

 

d) inne osiągnięcia ucznia. 

 
3. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności, a także  

prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym  z nauczycielem. 

 

 

IV. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące 

przedmiotem oceny 
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1. Posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową 

terminologią informatyczną. 

2. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

3. Organizacja pracy. 

4. Praca z programem – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i osiąganie 

przewidzianych rezultatów. 

5. Rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska 

programu do rozwiązywanego zadania. 

6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 

7. Aktywność na lekcjach . 

8. Współpraca w grupie. 

9. Wkład pracy ucznia. 

 

Dopuszczająca : 2 

• uczeń przyswoił sobie i rozumie znaczenie podstawowych pojęć informatycznych 

niezbędnych do wykonywania zadań  

• posiada podstawową umiejętność korzystania z systemu operacyjnego komputera  

• potrafi opisać przebieg swojej pracy nad zadaniem przy doraźnej pomocy na-la lub 

własnych notatek  

• potrafi koncentrować się na wykonaniu zadania  

• bezpiecznie i rozważnie obsługuje komputer i powierzone oprogramowanie 

 

Dostateczna : 3 

• jw. oraz  

• wykonuje poprawnie i samodzielnie czynności obsługi komputera korzystając ze 

wskazań na-la  

• potrafi opisać przebieg wykonania zadania (algorytm rozwiązania)  

• samodzielnie wykonuje zadane ćwiczenia pod kontrolą na-la  

 

Dobra : 4 

• jw. oraz  

• wykazuje się samodzielnością w projektowaniu algorytmów rozwiązań  

• potrafi precyzyjnie sformułować projekty algorytmów  

• potrafi większość zadań wykonać bez pomocy nauczyciela 

 

Bardzo dobra : 5 

• jw. oraz  

• potrafi w pełni samodzielnie zaprojektować algorytmy rozwiązań  

• potrafi dostrzegać inne sposoby rozwiązań  

• przewiduje następstwa poszczególnych kroków realizacji algorytmu  

• posiada pełną wiedzę na temat możliwości stosowania menu obsługiwanego programu  

• potrafi samodzielnie poprawić popełnione błędy 

 

Celująca : 6 

• jw. oraz  

• jest szczególnie zainteresowany zdobywaniem wiedzy i umiejętności,  

• posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zadań o poziomie całego 

zakresu podstawy programowej przedmiotu,  
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• wykonuje wszystkie zadania podczas sprawdzianów, 

• uczestniczy w konkursach informatycznych, lub wykonuje inne zadania np. 

- prowadzi serwis internetowy, 

- współtworzy ogólnopolskie serwisy internetowe, 

- pisze programy komputerowe itp. 

 

 

 

V. Narzędzia i czas sprawdzania osiągnięć uczniów (minimalna liczba ocen 

w semestrze). 

1. Sprawdziany w formie pisemnej – 1 ocena. 

2. Kartkówki – 1 ocena. 

3. Ćwiczenia praktyczne w czasie lekcji – 1 ocena. 

4. Odpowiedzi ustne dotyczące treści znanych i nowych oceniane według znanych uczniom 

kryteriów, np.: rzeczowości, dynamiczności, aktywności myślowej – 1 ocena. 

5. Prace domowe – 1 ocena. 

6. Planowa obserwacja postaw ucznia w takich sytuacjach, jak: 

• przygotowanie stanowiska pracy, 

• aktywność i zaangażowanie na lekcji, 

• współpraca w grupie, 

• tempo pracy, 

• przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. 

7. Inne formy aktywności (np. wykonywanie zadań nadobowiązkowych). 

8. Terminy oddawania prac pisemnych 

a. Godzinne sprawdziany pisemne oraz testy otwarte ze wszystkich przedmiotów  

– do 14 dni roboczych. 

b. Pozostałe formy ( kartkówki, testy zamknięte) – do 7 dni roboczych. 

c. Referaty, albumy, projekty – do 21 dni roboczych. 

d. Terminy oddawania prac są jednakowe dla nauczycieli  wszystkich przedmiotów 

9. Zasady poprawiania niekorzystnych wyników 

  

1. Oceny niedostateczne ze sprawdzianów pisemnych: 

1) uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu pisemnego ( test, 

praca klasowa do 21 dni od daty ocenienia i tylko jednorazowo). Obie oceny są 

wpisane do dziennika z tą samą wagą i brane pod uwagę przy wystawianiu oceny 

śródrocznej i rocznej, 

2) terminy poprawiania sprawdzianów pisemnych są jednakowe i przestrzegane przez 

wszystkich nauczycieli, 

3) uczeń ma możliwość przesunięcia terminu poprawy oceny niedostatecznej, gdy w 

wyznaczonym przez nauczyciela terminie był nieobecny a Jego nieobecność jest 

usprawiedliwiona 
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4) sprawdziany pisemne – zapowiadane są z  tygodniowym wyprzedzeniem a ich terminy 

odnotowywane w dzienniku  

5) uczeń, który uzyskał śródroczną ocenę niedostateczną zobowiązany jest do 

uzupełnienia braków z danego przedmiotu w trybie i zakresie ustalonym przez 

nauczyciela. 

9. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć z danego przedmiotu bez podania 

przyczyny 1 razy w semestrze, w zależności od ilości godzin danego przedmiotu w 

tygodniu.  

10. Zasada ta nie dotyczy lekcji powtórzeniowych i prac pisemnych. Nieprzygotowanie 

odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym jako skrót  „BZ” 

VI. Zasady ustalania oceny  
 

1. Sprawdziany, kartkówki oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są według ustalonych 

każdorazowo zasad  podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem osiągnięć ucznia. 

2. Odpowiedzi ustne oraz prace domowe oceniane są w zależności od obszerności i poziomu 

 prezentowanych wiadomości i umiejętności. 

3. Przy wystawianiu oceny rocznej uwzględniamy ocenę za I semestr. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczniowie informowani są  o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na 

pierwszych zajęciach lekcyjnych, natomiast  zainteresowani rodzice na 

indywidualnych spotkaniach. 

2. Przedmiotowy system oceniania z informatyki dostępny jest także na szkolnej stronie 

internetowej.  

3. W czasie pracy z uczniami uwzględnia się zawsze zalecenia Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej a uczniowie mający orzeczenia  

• otrzymują ćwiczenia o niższym stopniu trudności 

• mogą liczyć na szczególną pomoc nauczyciela 

• mogą przeznaczyć na realizację zadań dłuższy odcinek czasu. 

4. Uczniowie zwolnieni z zajęć informatyki na podstawie orzeczenia lekarskiego 

w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej mają wpisane „zwolniony”. 

 

 

 


