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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI 

 
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 im. Ł. Górnickiego  

w Oświęcimiu 

 

 
 

I. Postanowienia ogólne 

Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

2. Programu nauczania informatyki,  

3. Podstawy programowej kształcenia ogólnego z informatyki;  

4. Statutu szkoły. 

 

II. Przedmiotem oceny są: 

 wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; 

 wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania 

informatyki oraz wymagań programu nauczania; 

 wysiłek wkładany przez ucznia;  

 aktywność i systematyczność. 

 

III. Cele Przedmiotowych Zasad Oceniania 

 zmobilizowanie do aktywności poznawczej; 

 wdrażanie do systematyczności; 

 dostrzeżenie postępów i odpowiednie ukierunkowanie; 

 wskazanie ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach; 

 kształcenie umiejętności samooceny.  
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IV. Ocenie podlegają: 

1. Praca na lekcji: 

 ćwiczenia praktyczne; 

 odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami i 

pojęciami informatycznymi); 

 prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień; 

 aktywność, systematyczność oraz jakość pracy; 

 współpraca w grupie; 

 stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na 

stanowisku komputerowym. 

2.  Sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności.  

3.  Kartkówki. 

4. Prace domowe. 

5. Prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, plansze 

poglądowe, instrukcje itp. 

6. Wykonane prace dodatkowe. 

7. Udział w konkursach, olimpiadach. 

8. Udział w pracach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pracowni. 

W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w terminie 

nieprzekraczającym dwa tygodnie od momentu przyjścia do szkoły. W przypadku 

stwierdzenia, że uczeń unika zajęć (wagaruje) nauczyciel może wstawić za brak zaliczenia 

danego działu programowego ocenę niedostateczną. Uczeń ma jednokrotną możliwość 

poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem. 

Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia ( co najmniej tydzień) nie ocenia się go 

przez trzy kolejne dni. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze. 

V. Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny: 

 posługiwanie się pojęciami, narzędziami oraz prawidłową terminologią 

informatyczną; 

 stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na 

stanowisku komputerowym; 

 efektywna praca z poznanymi programami komputerowymi służąca osiąganiu 

przewidzianych rezultatów; 

 umiejętność rozwiązywania problemów oraz dobór skutecznych metod; 
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 zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych; 

 aktywność i systematyczność. 

VI.  Informacje dodatkowe: 

1. Wszystkie prace pisemne oddajemy uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom do 

wglądu lub na stałe w zależności od decyzji nauczyciela. 

2. Punktacja z prac pisemnych jest przeliczana wg jednej skali zgodnej z ustaleniami 

zawartymi w Statucie Szkoły: 

a) od  0% - 32% - niedostateczny 

33% - 49% - dopuszczający 

50% - 74% - dostateczny 

75% - 89% - dobry 

90% - 100% - bardzo dobry 

90% - 100% + zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności 

– celujący 

b) od  0% - 29% - niedostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 69% - dostateczny 

70% - 84% - dobry 

85% - 94% - bardzo dobry 

95% - 100% - celujący 

VII. Postanowienia końcowe 

1. O zasadach przedmiotowego systemu oceniania uczniowie informowani są na 

pierwszych zajęciach lekcyjnych. 

2. Jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną za pierwszy semestr, ma obowiązek 

zaliczenia materiału. Termin uzgadnia z nauczycielem. Zaliczenie odbywa się w 

formie ćwiczeń praktycznych. 

                                                                                              

                                                                                              Opracował:   
                                                                                                                    Dariusz Wawrzyniak     

  


