
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

z INFORMATYKI 

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie. 

 

Ocenianie z informatyki ma za zadanie: 

• dostarczenie informacji o możliwościach ucznia oraz o wiadomościach 

i umiejętnościach wcześniej opanowanych, 

• pozwala dostosować nauczanie do realnych potrzeb każdego ucznia, 

• pozwala określić przyczyny trudności każdego dziecka, 

• dać odpowiedź nauczycielowi i uczniowi na pytania: co już wiem?, co potrafię zrobić?, 

• jak sprawnie posługuję się komputerem, aby wykonać określone zadanie?, 

• bieżące informowanie ucznia i rodziców o aktywności, postępach, trudnościach i 

specjalnych uzdolnieniach dzieci, 

• rozwijanie w uczniach aktywności, motywacji do uczenia się oraz zainteresowań 

przedmiotem, 

• ewaluację wybranego programu nauczania. 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 

Umiejętności: 

- rozwiązywanie problemów za pomocą komputera, 

- posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym, 

- korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji 

oraz jej przedstawiania i wykorzystania, 

- stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznania różnych 

dziedzin, 

- łączenie umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną. 



Wiadomości: 

- znajomość podstawowych metod pracy na komputerze, 

- znajomość podstawowych pojęć i metod informatyki, 

- znajomość wspólnych praw i mechanizmów informatyki, wiedza i umiejętność 

jej praktycznego wykorzystania w zakresie bezpieczeństwa i higieny podczas pracy 

na komputerze. 

Postawa: 

- poszanowanie sprzętu komputerowego,  

- wykonywanie poleceń nauczyciela, 

- współpraca z kolegą (wspólne stanowisko komputerowe), 

- udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek wkładany 

w pracę podczas zajęć, udział w życiu szkoły (przygotowywanie prezentacji, gazetek 

itp.), 

- przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej, 

- reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

Ocenianie uczniów 

Zasady oceniania:  

1. Prace kontrolne, sprawdziany i testy są obowiązkowe.  

2. Sprawdziany, testy i prace kontrolne przy komputerze z całego działu są zapowiadane, 

z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych 

umiejętności i wiedzy w dzienniku lekcyjnym.  

3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

(do dwóch tygodni – 14 dni).  

4. Każdy sprawdzian można poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem (do dwóch 

tygodni – 14 dni). Uczeń poprawia sprawdzian tylko raz. Można poprawiać tylko oceny 



niedostateczne, dopuszczające, dostateczne i dobre. Do dziennika są wpisywane obie oceny 

(pierwsza i z poprawy) w oddzielnych, sąsiadujących ze sobą rubrykach. Obie oceny są 

brane pod uwagę przy wyliczaniu średniej ocen.  

5. Uczeń nieobecny na lekcji powinien znać wiadomości poznane na lekcji.  

6. Kartkówki nie są zapowiadane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Oceny 

z kartkówek nie podlegają poprawie.  

7. Uczeń może otrzymać znak (+) lub (-) za aktywność i pracę na lekcji. Sześć plusów daje 

ocenę celującą z aktywności, natomiast sześć minusów to ocena niedostateczna. 

8. Uczeń ma obowiązek noszenia podręcznika i zeszytu na każdą lekcję informatyki. Uczeń 

ma prawo być nieprzygotowany do lekcji 1 raz w ciągu semestru. Za każde 

nieprzygotowanie ponad określony limit – jeden raz w ciągu semestru, uczeń otrzymuje 

minus. Trzy minusy dają ocenę niedostateczną.  

9. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia przyrost wiedzy, indywidualne możliwości ucznia 

i wkład pracy.  

10. Uczeń, który zmieni zawartość dysku komputera, samowolnie uruchomi program lub 

wejdzie na stronę internetową bez wyraźnego polecenia nauczyciela, otrzyma ocenę 

niedostateczną za pracę na lekcji. 

11. Udział w konkursach przedmiotowych daje dodatkową ocenę bardzo dobrą/celującą.  

12. Oceny półroczne lub roczne wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.  

Wagi ocen: 

 - sprawdziany, testy i prace kontrolne z całego działu: 5  

- poprawa sprawdzianu: 8 

- kartkówka: 3 

- zadanie domowe: 2 

 - aktywność: 3 



 - praca na lekcji: 4 

 - przygotowanie się i udział w konkursie przedmiotowym: ocena bardzo dobra z wagą 6 

 - laureaci konkursów szkolnych: ocena celująca z wagą 6  

- laureaci konkursów międzyszkolnych, powiatowych i wyżej: ocena celująca z wagą 8.  

Ocenie podlegają: 

 - bieżąca praca ucznia na lekcji, aktywność (wykonywanie poleceń, staranność wykonania 

prac, samodzielność podczas pracy, efektywność wykorzystania czasu pracy), 

- zadania kontrolno-oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania, pozwalające 

określić stopień opanowania umiejętności pracy przy komputerze, 

- prace kontrolne przy komputerze lub sprawdziany (w formie papierowej lub przy 

komputerze), 

- praca grupowa – projekty, zadania wykonywane podczas lekcji (poszanowanie cudzej pracy 

i twórczości, pomoc innym uczniom – na ich prośbę i z własnej inicjatywy, kulturalne 

komunikowanie się z nauczycielem i kolegami, przestrzeganie regulaminu pracowni 

komputerowej i zasad BHP). 

- zadania domowe, 

- inne formy aktywności np. udział w konkursach informatycznych, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych, prezentacji, projektów. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac 

pisemnych: 

% LICZBY PUNKTÓW OCENA 

100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji 

nauczyciela) 

Celujący 

90% - 99% Bardzo dobry 

75% - 89% Dobry 

50% - 74% Dostateczny 

30% - 49% Dopuszczający 

0% - 29% Niedostateczny 

 

 



Kryteria i sposoby oceniania 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres 

programu, a w szczególności: 

• Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji (Internet, multimedia itp.). 

• Potrafi rozwiązywać zadania z o dużym stopniu trudności. 

• Korzysta z literatury fachowej. 

• Za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 98–100% punktów. 

• Biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami, rozwiązując problemy teoretyczne 

 i praktyczne. 

• Pomaga innym uczniom w rozwiązaniu trudniejszych problemów. 

• Bierze udział w konkursach przedmiotowych. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu bardzo dobrym opanował treści 

przewidziane realizowanym programem, a w szczególności: 

• Potrafi stosować poprawną terminologię informatyczną. 

• Umie wybierać, łączyć i celowo stosować różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania 

typowych problemów praktycznych i szkolnych. 

• Rozumie i stosuje w praktyce normy prawne dotyczące ochrony praw autorskich. 

• Dostrzega korzyści i zagrożenia związane z rozwojem zastosowań komputerów. 

• Wyróżnia się systematycznością i obowiązkowością. 

• Za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 90–97% punktów. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu dobrym treści zawarte 

w realizowanym programie nauczania, a w szczególności: 

• Potrafi samodzielnie rozwiązywać umiarkowanie złożone problemy. 

• Potrafi stosować różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych praktycznych 

szkolnych problemów. 



 • Samodzielnie, świadomie i bezpiecznie posługuje się systemem komputerowym i jego 

oprogramowaniem.  

• Swobodnie posługuje się poznanymi pojęciami.  

• Za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 75–89% punktów.  

• Wyróżnia się systematycznością i obowiązkowością. 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie treści zawarte w podstawie 

programowej, a w szczególności: 

 • Potrafi operować podstawowymi pojęciami i terminologią informatyczną. 

 • Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy w zakresie podstawy programowej. • Precyzyjnie 

formułuje swoje myśli. 

• Sprawnie i bezpiecznie posługuje się urządzeniami, systemem komputerowym oraz 

oprogramowaniem.  

• Korzysta z różnych multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za 

pomocą komputera. 

 • Za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 50–74% punktów.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował prawie wszystkie treści przewidziane 

w podstawie programowej, jednak wykazuje pewne braki, a w szczególności potrafi: 

 • Potrafi korzystać z systemu operacyjnego przy pomocy nauczyciela.  

• Potrafi samodzielnie i bezpiecznie posługiwać się komputerem, jego urządzeniami 

i oprogramowaniem. 

 • Prawidłowo formułuje wypowiedzi opisujące zadania wykonywane za pomocą komputera. 

• W bardzo prostych sytuacjach stosuje różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania 

typowych praktycznych i szkolnych problemów. 

 • Za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 30–49% punktów. 

 • Opanował materiał w takim czasie, że możliwe jest kształcenie na wyższym poziomie.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował treści zawartych w podstawie 

programowej, a w szczególności:  



• Nie potrafi samodzielnie i bezpiecznie posługiwać się sprzętem komputerowym.  

• Nie zna podstawowych elementów komputera i ich funkcji.  

• Nie umie wykorzystać podstawowych usług systemu operacyjnego.  

• Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać prostych zadań, opartych na schematach. 

 • Nie opanował podstawowych pojęć i terminologii komputerowej. 

 • Nie wykazuje żadnych postępów w przyswojeniu wiedzy w wyznaczonym terminie.  

• Za prace klasowe i sprawdziany nie osiąga 30% punktów.  

• Stopień opanowania czynności wykonywanych na komputerze uniemożliwia kształcenie 

na wyższym poziomie. 

 

Aneks do PZO  z informatyki w trakcie nauczania zdalnego/hybrydowego  

 
 

1. Treści  z podstawy programowej podczas zdalnego nauczania zostają ograniczone  do 

wiadomości i umiejętności kluczowych z danego działu, ale w pełni realizowane. 

2. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem 

narzędzi wskazanych przez nauczyciela, o czym uczniowie i ich rodzice będą 

poinformowani. 

3. Podczas zdalnej nauki uczeń zobowiązany jest do gotowości do pracy z danego 

przedmiotu w czasie, gdy ma je w planie zajęć.( jeśli nie ma w czasie odbywającej się e-

lekcji dostępu do komputera, powinien wykonywać zlecone wcześniej zadania lub być 

gotowym np. na kontakt telefoniczny z nauczycielem). 

4. W nauczaniu zdalnym ocenianiu podlegają przede wszystkim: zadania domowe, testy na 

platformach, quizy on-line, odpowiedzi i aktywność podczas e-lekcji, prezentacje oraz  

odpowiedzi telefoniczne uczniów, jeśli nauczyciel taką formę zaplanuje. 

5. Sprawdziany z poszczególnych działów zostają na czas zdalnej pracy zawieszone.  



6. O terminie i zakresie materiału planowanych testów na platformach, uczniowie będą 

wcześniej informowani ,w celu rezerwacji dostępu do komputera – dostęp do testu tylko 

raz, w wyznaczonym czasie), w przypadku niedostosowania się do terminu wykonania 

testu uczeń zobowiązany jest do napisania go z danego materiału w formie papierowej 

w ustalonym przez nauczyciela terminie w momencie powrotu do szkoły. 

7. Wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na adres mailowy 

wskazany przez nauczyciela w określonym terminie, w sposób uzgodniony z uczniami 

ich rodzicami/opiekunami, z uwzględnieniem możliwości technicznych. 

8. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela( notatka, zadania domowe, testy, itp) 

są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać, mimo że nie wszystkie muszą być 

sprawdzane i oceniane. 

9. W ocenianiu bierze się pod uwagę przede wszystkim: poziom merytoryczny, 

terminowość, zaangażowanie, uwzględniając  możliwości sprzętowe i sytuację 

środowiskową ucznia. 

10. Wszelkie braki aktywności ucznia w czasie zdalnego nauczania, będą odnotowywane 

w dzienniku elektronicznym za pomocą minusa lub znaku N,  co jest  informacją zwrotną 

dla rodziców i  uczniów, że wystąpiły jakieś zaległości, które należy nadrobić. Pozwoli 

to również nauczycielowi wyegzekwować wiedzę objętą podstawa programową. 

11. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania. 

 


