
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z INFORMATYKI 

Klasy IV-VIII - szkoła podstawowa 

 

 

 

I. OBSZARY AKTYWNOŚCI  UCZNIÓW - co oceniamy 

Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: 

 sprawdziany praktyczne – wykonanie określonych zadań z wykorzystaniem 

komputera 

 kartkówki – niezapowiedziane obejmujące co najwyżej trzy tematy, zapowiedziane z 

kilku ostatnich lekcji 

 aktywność na lekcji 

 przygotowanie do lekcji  

 prace wykonane przez uczniów w domu 

 inne (praca w zespołach, zadania dodatkowe rozszerzające wiedzę, udział w 

konkursach  informatycznych). 

Prace praktyczne (sprawdziany, zad. na lekcji) są oceniane z uwzględnieniem poprawności 

ich wykonania i wkładu pracy włożonego w ich wykonanie z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości uczniów. 

 

Kartkówki są punktowane i w zależności od zdobytych punktów wystawiona jest ocena wg 

poniższej skali: 

 

% maksymalnej liczby możliwych 

do zdobycia punktów 
ocena 

0% – 34% niedostateczny 

35% – 49% dopuszczający 

50% – 74% dostateczny 

75% – 90% dobry 

91% - 100% bardzo dobry 

Ocena bardzo dobra + zadanie 

dodatkowe 
celujący 

Każdy sprawdzian praktyczny jest zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

Jeżeli uczeń z powodu dłuższej, co najmniej tygodniowej nieobecności nie może go wykonać 

w terminie wyznaczonym dla całej klasy, to powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od 

powrotu do szkoły w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocena niedostateczna ze 

sprawdzianu podlega poprawieniu (tylko jeden raz) w terminie i formie uzgodnionej przez 

nauczyciela. Uzyskana z poprawy ocena jest kolejną oceną cząstkową z przedmiotu. 



Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

Rodzice uczniów mają wgląd do prac pisemnych dziecka na terenie szkoły podczas spotkań z 

rodzicami/konsultacji indywidualnych.  Prace pisemne przechowuje nauczyciel do końca roku 

szkolnego. 

Aktywności ucznia na lekcji zajęć komputerowych oceniana jest za pomocą znaków „+” 

i „-„ 

Gdy uczeń zbierze:  

trzy (+) - to otrzymuje ocenę bdb;  

trzy (-) - to otrzymuje ocenę ndst; 

Przygotowanie do lekcji: 

Na każdej lekcji uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika. 

 

II. PREZENTACJA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH 

 

Kryteria wymagań edukacyjnych z informatyki na poszczególne stopnie obowiązujące 

przy ocenie bieżącej i klasyfikacyjnej są dostępne u nauczyciela informatyki. 

 

III. SEMESTRALNE  I  KOŃCOWOROCZNE  OCENIANIE  UCZNIÓW 

Oceny semestralne i roczne nie mogą stanowić jedynie średniej arytmetycznej ocen 

cząstkowych. Przy ustalaniu tych ocen bierze się również pod uwagę systematyczność, jakość 

pracy, przyrost wiedzy ucznia 

 

IV. OCENIANIE UCZNIÓW Z OPINIAMII  Z PORADNII PSYCHOLOGICZNO - 

PEDAGOGICZNEJ 

 

Uczeń posiadający aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym na danym poziomie 

nauczania ma dostosowane wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych. 

Jednak uczniowie ci powinni opanować co najmniej wymagania konieczne, żeby móc 

kontynuować naukę w klasie programowo wyższej i musi być zauważony postęp w 

wiadomościach i umiejętnościach ucznia. 


