
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z INFORMATYKI 
 

Drogi uczniu 

zapoznaj się z poniższymi zasadami pracy na lekcjach informatyki.  

Twoja wiedza i umiejętności będą podlegać ocenie w dwóch półroczach 

roku szkolnego  na podstawie: 

 

Jawność ocen 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Nauczyciel uzasadnia swoją ocenę. 

Co uczniowie powinni przynosić na lekcje? 

Podręcznik oraz ewentualnie PenDriva (w celu zapisania swoich prac). 

Jak będą sprawdzane wiadomości i umiejętności uczniów? 

Formy aktywności Jak często Uwagi 

Zadania wykonywane na lekcji W zasadzie na każdej lekcji - 

(często zadania wykonywane 

są na kilku lekcjach) 

Sprawdzane są wyniki pracy, 

zadanie podsumowujące dany 

dział jest z reguły ważniejsze 

Praca na lekcji Na każdej lekcji Sprawdzane: sposób pracy, aktywność, 

przestrzeganie regulaminu  i zasad 

bezpiecznej pracy  

Odpowiedzi ustne, udział                 

w dyskusjach  

Czasami aktywność 

Kartkówki, sprawdziany Rzadko lub wcale  

Prace domowe Czasami Nie wymagają użycia komputera 

Referaty, opracowania, prace i 

projekty dodatkowe 

Czasami Liczy się własna inicjatywa 

uczniów 

Przygotowanie do lekcji Wtedy, gdy potrzebne Gdy potrzebny jest plik z pracą z 

poprzedniej lekcji (a uczeń był na 

niej obecny) 

Udział w konkursach Nieobowiązkowo Wpływa na podniesienie oceny 

 
 
 
Opis wymagań, które trzeba spełnić, aby uzyskać daną ocenę  
 

   Ocena celująca 

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

wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w podstawie programowej zajęć 

komputerowych lub informatyki. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Zadania wykonuje 

bezbłędnie, trzeba dostarczać mu dodatkowych, trudniejszych zadań. Bierze udział w konkursach 



informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, 

takie jak: projekty, przygotowanie materiałów pomocniczych na komputerze, pomoc innym nauczycielom      

w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach. 

 

   Ocena bardzo dobra 

 

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

i umiejętności zawarte w Podstawie programowej zajęć komputerowych lub informatyki. Na lekcjach jest 

aktywny i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywane na lekcji zadania i wykonuje je. 

 

   Ocena dobra 

 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości 

i umiejętności zawartych w podstawie programowej zajęć komputerowych lub informatyki. Na lekcjach 

pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji zadania            

i wykonuje je niemal bezbłędnie. 

 

   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 zajęć 

komputerowych lub informatyki. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy.          

W większości wypadków kończy wykonywane na lekcji zadania, zdarzają mu się błędy. 

 

   Ocena dopuszczająca 

 

Uczeń 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 zadań. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania 

przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. 

 

   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 do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. 

W czasie semestru uczeń musi uzyskać minimum trzy oceny na podstawie, których będzie wystawiona 

ocena śródroczna i końcoworoczna (ocena nie jest średnią ocen cząstkowych). 

 

 

 

 

 



   Ocena „0” 

 

W przypadku nieobecności ucznia na lekcji ocena „0” jest informacją o zaległym zadaniu, które należy 

nadrobić. Ocena ta może pojawić się również w wyniku źle zapisanego pliku (plik nie znajduje się w 

odpowiednim folderze).  

 

   Bonusy  

 

Można otrzymywać plusy (np. za pomoc innym, aktywność na lekcji, dodatkowe prace) i minusy               

(np. za nie przygotowywanie się do lekcji, dezorganizację pracy na lekcji).  

 za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą 

 za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

 

 

Jak uczeń może poprawić ocenę? 

Wykonując powtórnie gorzej ocenione zadania w dodatkowym czasie, poza lekcją, umawiając się z 

nauczycielem. Czas na poprawę wynosi 2 tygodnie. Ocenę można poprawić o stopień wyżej (czasami 

można uzyskać ocenę wyższą np., jeśli uczeń wykona zadanie trudniejsze od poprawianego). W ostatnich 3 

tygodniach semestrów oceny nie będą poprawiane - szczególnie na koniec roku. 

 

Ile razy w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do lekcji? 

Jeden raz w semestrze, ponieważ na przedmiot przeznaczona jest jedna lekcja tygodniowo. Nieprzygotowanie 

należy zgłosić przed lekcją, nie zwalnia to jednak z udziału ucznia w lekcji. 

 

Co powinien zrobić uczeń, gdy był dłużej nieobecny? 

W miarę możliwości powinien nadrobić istotne ćwiczenia i zadania wykonywane na opuszczonych 

lekcjach. Może poprosić o pomoc kolegów lub nauczyciela. 

Wystawianie ocen śródrocznych i końcoworocznych jest zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

Oceniania. 

  


