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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

INFORMATYKA 

 rok szkol. 2021/2022 

I. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie.  

 

1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego 

myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji. 

2.  Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń 

cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie 

informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi. 

3.  Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym 

znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania 

obliczeń i programów. 

4. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w  

środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami. 

5. 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. 

II. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności poddawane ocenianiu. 

 

1. Prace pisemne 

a) sprawdziany - kończące realizowany dział materiału programowego lub obejmujące materiał 
kilku działów. 
Sprawdziany (prace klasowe) są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może 
ich napisać z całą klasą, powinien uczynić to w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac  
lub od przyjścia do Szkoły po dłuższej nieobecności. Nieusprawiedliwiona nieobecność  
na sprawdzianie lub niezgłoszenie się w celu napisania sprawdzianu ma odzwierciedlenie  
w kryteriach oceny zachowania. 

b) kartkówki ( zapowiedziane lub niezapowiedziane prace, trwające do 15 minut, obejmujące 
swoim zakresem: 

 dla zapowiedzianych - 3 ostatnie jednostki tematyczne; 

 dla niezapowiedzianych – ostatnia lekcja. 
2. Działania praktyczne: 

a) zadania i ćwiczenia wykonywane podczas lekcji-  przede wszystkim zgodność efektu pracy 
ucznia nad zadaniami i ćwiczeniami z postawionym problemem; 

b) umiejętność doboru narzędzi do realizowanego zadania; 
c) sposób zaprezentowania swojej pracy innym. 

3. Praca na lekcji: 
a) styl pracy z uwzględnieniem stopnia zaangażowania ucznia w wykonywanie zadania; 
b) aktywność; 
c) praca w grupach; 
d) przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy( regulaminu pracowni). 

4. Wypowiedzi ustne: 
a) odpowiedź ustna; 
b) udział w dyskusji.   

5. Praca domowa- przygotowana zgodnie ze wskazówkami, samodzielność w pracy. Jeśli praca 
domowa wymaga użycia komputera, uczeń w razie potrzeby może skorzystać z komputera np. w 
bibliotece.  

6. Działania twórcze: 
a) praca metodą projektu; 
b) samodzielne dochodzenie do pewnych zależności, twierdzeń; 
c) udział i osiągnięcia w konkursach- nieobowiązkowa forma aktywności. 
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III.  Kryteria  oceniania  form aktywności ucznia.  

1. Opisane w Statucie Szkoły rozdz. VIII § 52 ust. 20, 30.  
2. Wypowiedź ustna oraz aktywność na lekcji jest oceniana: 

a. plusem (gdy jest krótką formą wypowiedzi); 
b. oceną (gdy jest dłuższą formą wypowiedzi). 

3.  Zadania - na ocenę ma wpływ zawartość merytoryczna, staranność. 
4. Opracowanie i prezentacja projektów - szczegółowe kryteria oceny podane są do każdego projektu. 
5. Praca w grupie - ocenie podlega w jakim stopniu uczeń: 

a.  planuje wspólne działania; 
b. dba o jakość pracy; 
c. współpracuje z innymi członkami grupy; 
d. uzasadnia swoje stanowisko; 
e. bierze udział w dyskusji; 
f. weryfikuje pomysły; 
g. przejawia zainteresowanie pracą; 
h. prezentacja wytworów pracy grupy. 

6. Oceny pracy w grupie dokonać mogą uczniowie danego zespołu, lider grupy, uczniowie innej grupy, 
nauczyciel. 

7. Ocena pracy w grupie niekoniecznie musi zakończyć się wystawieniem stopnia, może to być ocena w 
formie wyróżnienia lub „plusów”. 
 

IV.  Ocenianie 

1. W szkole stosuje się ocenianie sumujące w skali ocen od 1 do 6 oraz elementy oceniania 
kształtującego poprzez udzielanie informacji zwrotnej do wskazanych przez nauczyciela prac/zadań. 
Informacja zwrotna nieopatrzona stopniem jest także formą oceny. 
Z prac wskazanych jako „prace do oceny” nauczyciel wystawia ocenę kształtującą lub ocenę 
sumującą (stopień).  
 

2. W ocenie sprawdzianów (prac klasowych), krótkich prac pisemnych (kartkówek) w klasach IV-VIII 

przyjęto następującą skalę procentową:  
1) celujący – 96% - 100%;  
2) bardzo dobry – 90% - 95%;  
3) dobry – 76% - 89%;  
4) dostateczny – 51% - 75%;  
5) dopuszczający – 34% - 50%;  
6) niedostateczny – 0% - 33%. 
 

 
3. Inne formy oceniania: 

 
a) zajęcia informatyki są w większości ćwiczeniami praktycznymi; ocenie podlega uzyskany rezultat 

pracy ucznia, jego zgodność z postawionym zadaniem, umiejętność doboru narzędzia do 
wykonywanego zadania, estetyczny wygląd wykonanej pracy, zaangażowanie, przestrzeganie 
zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i internetu, 
 

b) aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest „plusami”. Przez aktywność na lekcji rozumie się: 
częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywną pracę; za 6 „plusów” uczeń 
otrzymuje ocenę celującą. 

 
 

4. Wpływ na ocenę klasyfikacyjną mają wszystkie stosowane w Szkole formy nauczania zgodnie z 
następującą hierarchią (formy nauczania wymienione w pierwszej kolejności mają większy wpływ na 
ocenę klasyfikacyjną, formy wymienione na końcu listy mają mniejszy wpływ na ocenę klasyfikacyjną 
niż te wymienione wcześniej) : 
 
a) sprawdziany (prace klasowe); 
b) kartkówki; 
c) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji; 
d) odpowiedzi ustne; 
e) aktywność; 
f) praca domowa; 
g) inne formy aktywności ucznia.  
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V. Zasady poprawiania ocen. 

1. Opisane w Statucie Szkoły rozdz. VIII § 52. 
2. Aby poprawić ocenę, uczeń powinien wykonać ocenione zadania w terminie ustalonym 

z nauczycielem. 
3. Ocena przewidywana nie jest oceną klasyfikacyjną i może ulec zmianie.  

 

VI. Nieprzygotowania do lekcji. 

       1. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, np. 

 brak pracy domowej; 

 brak pomocy potrzebnych do lekcji; 

 niegotowość do odpowiedzi. 
 

2. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów. 
3. Uczeń winien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją. 
4. Po wykorzystaniu określonego powyżej limitu uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną. 

Po wykorzystaniu określonego powyżej limitu nauczyciel wpisuje uczniowi informację o zaistniałej 
sytuacji w dzienniku Librus – uwagi; powiadamia  rodzica, że  może to skutkować obniżeniem oceny z 
zachowania. 

 
 
VII. Dłuższa nieobecność ucznia. 

 
1. Jeżeli uczeń był przez dłuższy czas nieobecny, powinien w miarę możliwości nadrobić istotne 

ćwiczenia i zadania, które były wykonywane na opuszczonych przez niego lekcjach. Może to zrobić w 
terminie ustalonym z nauczycielem.  

 
VIII. Sposoby dokumentowania i informowania o ocenach. 
 

1. Opisane w Statucie Szkoły rozdz. VIII § 52 i 56  
 


