
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI 
(obowiązujące zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i zdalnym oraz hybrydowym) 

 

 Przedmiotowe Zasady Oceniania z „Informatyki” są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

Oceniania. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach oceniania z informatyki na początku roku 

szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu.  

 Oceniane są następujące formy aktywności ucznia:  

– kartkówki i testy: krótkie sprawdziany praktyczne przy komputerze pozwalające na bieżąco ocenić ́

stopień ́przyswojenia materiału – waga 1 lub 2,  

– sprawdziany: dłuższe sprawdziany praktyczne przy komputerze pozwalające ocenić stopień 

przyswojenia materiału – waga 2,  

– zadania wykonywane na lekcji, przy komputerze, zgodnie z podanymi przez nauczyciela 

wskazówkami – waga 1 lub 2,  

–  zadania kończące dany temat, realizację danego zagadnienia, wykonywane przy komputerze, zgodnie 

z podanymi przez nauczyciela wskazówkami – waga 2,  

– odpowiedź ustna przy tablicy i komputerze – waga 1,  

– prace dodatkowe np. projekty, referaty – waga 1 lub 2,  

– aktywność ucznia, zarówno pozytywna jak i negatywna – waga 1, 

– udział w konkursach i olimpiadach w zależności od osiągnięć ucznia i rangi konkursu – waga 2 lub 3. 

 Wagi ustala nauczyciel. Przynajmniej na tydzień przed sprawdzianem lub testem nauczyciel 

podaje informacje o wymaganiach i odnotowuje sprawdzian lub test w dzienniku lekcyjnym. Przy 

ocenianiu kartkówek, testów i sprawdzianów ustala się następujące progi procentowe:  

procent zdobytych punktów    ocena  

0% - 29%      niedostateczny  

30% - 50%      dopuszczający  

51% - 69%      dostateczny  

70% - 89%      dobry  

90% - 97%      bardzo dobry  

98% - 100%      celujący 

 

 Uczeń nieobecny na kartkówce, teście lub sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona 

zwolnieniem lekarskim lub usprawiedliwieniem od rodziców/ opiekunów) zobowiązany jest zgłosić się 

do nauczyciela na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły i ustalić termin zaliczenia.  

 

 Uczeń może poprawić każdą uzyskaną ocenę, jednak nie później niż dwa tygodnie od 

otrzymania oceny. Jeżeli uczeń poprawi ocenę, to jako końcową ocenę bierze się średnią arytmetyczną 

obu uzyskanych ocen. Termin poprawy sprawdzianu ustalony z nauczycielem nie może kolidować z 

planem zajęć ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację 

dotyczącą oceniania ucznia nauczyciel przechowuje do końca danego roku szkolnego. Wyniki 

wszystkich prac praktycznych muszą być podane uczniom lub wpisane do dziennika w ciągu dwóch 

tygodni od ich napisania. Okres oddania prac praktycznych lub wpisania ocen do dziennika ulega 

wydłużeniu o liczbę dni wolnych od zajęć szkolnych lub o liczbę dni nieobecności nauczyciela w szkole, 

jednak nie dłużej niż o tydzień. 

 

 Ocena klasyfikacyjna semestralna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ze wszystkich 

ocen bieżących. Ocenę celującą semestralną lub końcoworoczną otrzymuje również uczeń, którego 

wiadomości i umiejętności wykraczają poza obowiązujący program nauczania, w tym laureaci 

konkursów informatycznych. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna wystawiana jest na podstawie 

średniej arytmetycznej średnich ważonych z obu semestrów. Podczas nauki zdalnej oraz hybrydowej 

wagi i skala ocen pozostają bez zmian, jak w przypadku nauczania stacjonarnego.  

 



 Kryteria oceniania z „Informatyki”:  

 Ocenę̨ celującą otrzymuje uczeń,́ który:  

• opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania,  

• prowadzi samodzielną i twórczą działalność́ rozwijającą własne uzdolnienia,  

• biegle posługuje się̨ zdobytymi wiadomościami w rozwiazywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,  

• osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych na szczeblu wojewódzkim, rejonowym 

lub krajowym. 

 Ocenę̨ bardzo dobrą otrzymuje uczeń́, który:  

• opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania,  

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych na ocenę̨ dobrą,  

• dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje,  

• posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych,  

• samodzielnie projektuje rozwiązania złożonych problemów,  

• samodzielnie korzysta z literatury informatycznej.  

 Ocenę̨ dobrą otrzymuje uczeń́, który:  

• posiada niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,  

• opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych na ocenę̨ dostateczną,  

• poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

i praktyczne.  

 Ocenę̨ dostateczną otrzymuje uczeń́, który:  

• posiada niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,  

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych na ocenę̨ dopuszczającą̨,  

• stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczycieli,  

• popełnia nieliczne błędy merytoryczne.  

 Ocenę̨ dopuszczającą̨ otrzymuje uczeń́, który:  

• polecenia wykonuje tylko przy pomocy nauczyciela,  

• opanował konieczny zakres wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.  

 Ocenę̨ niedostateczną otrzymuje uczeń́, który:  

• nie spełnił wymagań́ na żadną z wyżej wymienionych ocen,  

• świadomie nie wykorzystuje możliwości poprawiania ocen niedostatecznych.  

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

 

Uczeń niedowidzący  

 Uczeń niedowidzący uczęszczający do szkoły ogólnodostępnej realizuje ten sam program, co 

reszta klasy. Przy ocenie ucznia bierze się pod uwagę:  

– wysiłek oraz zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji  

– aktywność podczas zajęć  

– oceniając prace pisemne zwraca się uwagę na poziom wiadomości i słownictwo, błędy literowe 

spowodowane niedowidzeniem nie są brane pod uwagę  

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:  

– zapewnienie dobrego oświetlenia w klasie oraz miejsca w pierwszej ławce  

– wydłużenie czasu na wykonanie ćwiczeń i zadań podczas lekcji  

 

 



 

Uczeń niedosłyszący  

 Przy ocenie ucznia bierze się pod uwagę:  

– wysiłek oraz zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji  

– aktywność podczas zajęć  

– oceniając wypowiedzi ustne zwraca się uwagę na poziom wiadomości i słownictwo, błędy w 

wymowie nie są brane pod uwagę  

 

 Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:  

– zapewnienie miejsca w pierwszej ławce  

– nauczyciel, mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu ucznia zwrócony twarzą w jego stronę  

– upewnienie się, czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez ucznia 

niedosłyszącego (w przypadku trudności zapewnienie mu dodatkowego wyjaśnienia, sformułowanie 

inaczej polecenia, używając prostego słownictwa)  

 

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia  

 

 Ucznia dyslektycznego obowiązują te same treści i wymagania programowe, co uczniów, 

u których nie stwierdzono specyficznych trudności w nauce w postaci dysleksji, dysortografii czy 

dysgrafii. Uczeń ma obowiązek:  

– wykazać się systematyczna pracą zgodnie ze wskazówkami nauczyciela  

  

 Ocenianie ucznia z dysleksja, dysgrafią, dysortografią:  

– oceniając prace pisemne nie obniża się punktacji za opuszczanie liter, przestawianie ich, jeśli nie 

wpływa to na zmianę znaczenia wyrazu  

 

 Zespół Aspergera  

 Kryteria oceny ucznia z zespołem Aspergera nie powinny odbiegać od oceny innych uczniów. 

Nauczyciel powinien:  

– bazować na mocnych stronach ucznia, a rozwijać słabsze  

– włączać na lekcji metody aktywizujące  

– wspierać zainteresowania i uzdolnienia ucznia, dawać możliwość wykazania się na forum klasy 

 


