
 
 

 

Przedmiotowy system oceniania 

z informatyki 

rok szkolny 2018/2019 

 

 

1. Ocena szkolna informuje o stopniu opanowania przez uczniów umiejętności i wiadomości zawartych 

w podstawie programowej.  

2. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności ucznia odbywa się w sposób systematyczny i obejmuje zróżnicowane 

formy oceny. W trakcie każdego semestru uczeń na lekcjach informatyki uzyskuje oceny cząstkowe z: 

 kartkówki  
Kartkówki przeprowadzane są w trakcie realizacji materiału, jeżeli nie są zapowiedziane, dotyczą trzech 

omawianych ostatnio tematów oraz podstawowych wiadomości. Nauczyciel jest zobowiązany do podania 

wagi przed kartkówką. 

 praca na lekcji   
Nauczyciel jest zobowiązany do podania wagi oceny. 

 aktywność 
Aktywność na lekcji może być nagrodzona oceną lub „+”, 6 plusów to ocena celująca. Niewykonywanie 

poleceń nauczyciela na lekcji (np. brak notatek z lekcji, wykonywanych zadań) powoduje otrzymanie przez 

ucznia oceny niedostatecznej. 

 zadania domowe  
W przypadku nie zgłoszenia braku pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Nauczyciel jest 

zobowiązany do podania wagi zadając pracę domową. 

 Uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za wykonane prace nadobowiązkowe np.: przygotowanie 

prezentacji, referatu, realizację zadań projektu, udział w konkursie. 

3. Formy badania osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności mają następujące wagi: 

 

Aktywność: Waga: 

Sprawdzian  5 

Poprawa sprawdzianu 5 

Kartkówka 1-4 

Odpowiedź ustna  1-3 

Aktywność  1-3 

Praca na lekcji 1-3 

Zadanie domowe 1-3 

Zeszyt przedmiotowy 1 

Referat, prezentacja 1-3 

Projekt  3-5 

Konkursy  3-5 

Sprawdzian zewnętrzny 1 
 

4. Uczeń na każdej lekcji obowiązkowo powinien mieć: zeszyt przedmiotowy. Jego brak traktowany jest jako brak 

zadania domowego. 

5. Uczeń ma prawo 1 raz w semestrze zgłosić na początku lekcji (z wyjątkiem dni, w których zaplanowane są 

kartkówki) brak pracy domowej lub brak zeszytu co zostanie odnotowane w dzienniku elektronicznym jako 

„data”. Po odnotowaniu w dzienniku jednej „daty”, za każdy następny brak zadania domowego lub zeszytu 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (wagi 1). 

6. Wszystkie braki (wiadomości, informacje w zeszycie,  prace domowe) wynikające z dłuższej usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole (np. choroby) uczeń powinien uzupełnić w terminie do dwóch tygodni od powrotu 

do szkoły. 

7. Jeżeli uczeń nie napisze obowiązkowej pracy pisemnej otrzymuje 0 (zero). Zero jest informacją, że uczeń 

nie przystąpił do obowiązkowych prac pisemnych i nie usprawiedliwił nieobecności. 

8. Jeżeli uczeń nie napisze pracy pisemnej w podanym terminie, wówczas zobowiązany jest do napisania jej 

w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

9. Przy pisemnym sposobie sprawdzania osiągnięć ucznia wykorzystującym system punktowy, w następujący 

sposób przelicza się % na oceny:

 100% - celujący, 
 98% - 99% - bardzo dobry+, 

 93% - 97% - bardzo dobry, 

 91% - 92% - bardzo dobry-, 

 89% - 90% - dobry+, 

 77% - 88 % - dobry, 
 75% - 76% - dobry-, 

 72% - 74% - dostateczny+, 

 53% - 71% - dostateczny, 

 50% - 52% - dostateczny-, 
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 48% - 49% - dopuszczający+, 

 34% - 47% - dopuszczający, 

 32% - 33% - dopuszczający-, 

 30% - 31% - niedostateczny+, 

 0% - 29%  - niedostateczny.

10. Do oceny śródrocznej i rocznej pod uwagę brana jest zarówno pierwsza ocena jak i ocena uzyskana z poprawy. 

11. Waga oceny poprawianej jest taka sama. 

12. Ocena śródroczna/roczna wystawiana jest na podstawie  średniej ważonej ocen cząstkowych według schematu: 
 

 

Zakres średniej ważonej Ocena klasyfikacyjna 

5,11 – 6,00 celujący 

4,61 – 5,10 bardzo dobry 

3,61 – 4,60 dobry 

2,61 – 3,60 dostateczny 

1,71 – 2,60 dopuszczający 

0,00 – 1,70 niedostateczny 
 

13. Ocena roczna jest za pracę w I i II półroczu. 

14. O przewidywanej niedostatecznej ocenie rocznej uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani 

przez nauczyciela poprzez wpis do dziennika elektronicznego i zeszytu przedmiotowego na miesiąc przed 

rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada 

również wychowawca.  

15. O przewidywanej ocenie rocznej uczeń informowany jest przez nauczyciela poprzez wpis do dziennika 

elektronicznego i zeszytu przedmiotowego na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

Ocenę przewidywaną może zmienić tylko wynik sprawdzianu wiadomości i umiejętności. 

16. Prace uczniów są udostępnione rodzicom podczas „Drzwi otwartych”, indywidualnych spotkań oraz 

w przypadku nieobecności nauczyciela na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora szkoły w terminie 

7 dni od daty złożenia wniosku. 

 

Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne z informatyki 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania przedmiotu obowiązującymi 

w danej klasie, 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

- zdobytą wiedzę stosuje w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, 

- samodzielnie i twórczo dobiera stosowne rozwiązanie w nowych, nietypowych sytuacjach problemowych, 

- bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

- chętnie podejmuje prace dodatkowe, służy pomocą innym. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu obowiązującego w danej 

klasie, 

- potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, 

- samodzielnie stosuje właściwe algorytmy dla rozwiązania danych problemów i przewiduje ich następstwa, 

- wie, jak poprawić ewentualne błędy, 

- sprawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania, 

- korzystając ze wskazówek nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy, 

- potrafi samodzielnie projektować algorytmy rozwiązań, 

- zna podstawowe pojęcia i właściwą terminologię z przedmiotu, 

- czasem popełnia błędy, ale potrafi je wskazać i poprawić. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- opanował podstawowe treści programowe określone programem nauczania danej klasy, 

- posiadł umiejętności typowe i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, 

- umie opisać przebieg wykonania zadania i rozumie sens jego rozwiązania, 

- potrafi posługiwać się podstawowymi programami użytkowymi i wykonywać zadania o niewielkim stopniu 

trudności. 
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
- niewystarczająco opanował wiadomości określone programem nauczania danej klasy, 

- rozumie pojęcia informatyczne, 

- ma trudności z obsługą systemu operacyjnego i podstawowych programów użytkowych, 

- stosuje posiadane wiadomości tylko z pomocą nauczyciela, 

- ma trudności z zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń,  który: 
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej klasy, 

- braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuację dalszej nauki z zakresu przedmiotu, 

- nie potrafi wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela. 

 

 


