
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z  INFORMATYKI 
Przedmiotem oceny są: 

 wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; 
 wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania 

informatyki i zajęć komputerowych oraz wymagań programu nauczania; 
 wysiłek wkładany przez ucznia;  
 aktywność i systematyczność. 

Ocenianie systematyczne 

Następujące elementy oceniane są w sposób systematyczny: 

 Praca na lekcji:  
o wykonywanie poleceń, 

o staranność wykonywania prac, 

o samodzielność w pracy, 

o efektywność wykorzystania czasu pracy, 

o aktywność na zajęciach, 

o stopień biegłości w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem (widoczny 
postęp). 

 Praca w grupie: 

o umiejętność pracy w grupie. 

o poszanowanie cudzej pracy i własności. 

o pomoc innym uczniom: 

 na ich prośbę, 

 z własnej inicjatywy. 

o kulturalne komunikowanie się: 

 z nauczycielem, 

 z kolegami. 

 Przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej. 

 Pozostałe obszary oceniania: 

o systematyczność, 

o prezentacja pracy, 

o przygotowanie do lekcji, 

o praca domowa, jeżeli została zadana. 

o Prawidłowa postawa w trakcie pracy z komputerem. 

Lekcje w pracowni komputerowej są zajęciami praktycznymi. Przy ocenie uwzględnia się 
poziom umiejętności startowych ucznia – poziom początkowy. Następnie brane jest pod 



uwagę jego zaangażowanie, chęć współpracy, współdziałanie z kolegami i koleżankami z 
klasy, chęć pokonywania trudności.  

 
Kryteria i wymagania 
 
Badanie kompetencji praktycznych ucznia odbywa się w jego obecności i przy komputerze. 

Nie wymaga się od ucznia posiadania komputera w domu (w niniejszym przypadku uczeń 
może skorzystać z biblioteki szkolnej i dostępnych komputerów w czytelni), a co za tym idzie 
— wykonać niektóre zadania dodatkowe poza lekcją. Najważniejsza jest, zatem efektywna 
praca ucznia na lekcji i stanowi podstawę oceny ucznia. Na ocenę z przedmiotu nie mają 
wpływu cechy osobowościowe ocenianych. Nauczyciel przestrzega zasady jawności w 
wystawianiu ocen. Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez 
ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć 
uczestnictwa w zajęciach i zadaniach dodatkowych. Zwraca uwagę, szczególnie w I roku 
nauczania informatyki, na utrudnione warunki uczenia się i utrwalania informacji w domu- 
uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera. 

Standardy wymagań edukacyjnych 

Ocena z informatyki, zajęć komputerowych wynika z:  

 sprawdzania wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych  
i ponadpodstawowych wiadomości i umiejętności ucznia:  

 wypowiedzi ustnych ucznia,  
 ćwiczeń praktycznych, 
 przygotowanie do zajęć- posiadanie podręcznika, 
 udział w konkursach, olimpiadach, 
 umiejętność pracy w zespole. 

Ale także: 
aktywność twórcza ucznia, 
kreatywność, 
postępy, 
współpraca, 
pomysłowość, 
nowatorstwo, 
pełnienie ról w zespole, 
pomysły i ich realizacja. 

1. Prace pisemne przelicza się na ocenę wg następującego kryterium: 
0% - 32% - niedostateczny 

33% - 50% - dopuszczający 

51% - 75% - dostateczny 

76% - 90% - dobry 

91% - 100% - bardzo dobry 

powyżej 100% - celujący  



Ocena celująca (6) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji oraz 
dostarczone przez nauczyciela trudniejsze zadania dodatkowe; jest aktywny i pracuje 
systematycznie; posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza te, które są wymienione w 
planie wynikowym; w konkursach informatycznych przechodzi poza etap szkolny; w razie potrzeby 
pomaga nauczycielowi (np. przygotowuje potrzebne na lekcję materiały pomocnicze, pomaga 
kolegom w pracy); pomaga nauczycielom innych przedmiotów w wykorzystaniu komputera na ich 
lekcjach. 

 
Oceny semestralne (roczne) wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych. 
 
Prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczyciela i są do wglądu. 
Na życzenie rodzica(opiekuna) istnieje możliwość udostępnienia kopii pracy. 

 
Prace kontrolne z oceną niedostateczną i dopuszczającą można poprawiać do 2 tygodni po 
otrzymaniu sprawdzonej pracy. Po tym terminie uznaje się, że uczeń zgadza się z otrzymaną 
oceną. W wyjątkowych wypadkach można ustalić termin indywidualnie. 


