
  PROPOZYCJA SYSTEMU OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA
 I Zadania systemu oceniania 

1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.  
2. Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki. 
3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy.  
4. Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnej nauki.  
5. Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.

II Zasady oceniania 
1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami w myśl zasad sprawiedliwości.  
2. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione; uczeń ma również możliwość 

samooceny oraz oceny swojej pracy przez kolegów. 
3.  Ocenie podlegają: 

 a) praca na lekcji 
 - ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania 
celów operacyjnych lekcji – waga 2
 - praca z wykorzystaniem komputera i Internetu – waga 2
 b) sprawdziany wiadomości i umiejętności – waga 3
c) osiągnięcia w przedmiotowych konkursach szkolnych – za udział waga 1
d) działania ucznia podjęte na ocenę celującą, których zasady przedstawione zostały 
uczniom na początku roku szkolnego – waga 1

4.  Uczeń ma obowiązek zaliczenia każdego sprawdzianu wiadomości i umiejętności. 
Sprawdzian wiadomości i umiejętności uczeń może poprawić jednokrotnie w terminie 14 
dni, w wyniku dłuższej nieobecności  w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń 
musi przystąpić do każdego sprawdzianu, w przypadku nieprzystąpienia do sprawdzianu 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocena z poprawy sprawdzianu wiadomości i 
umiejętności  wstawiana jest do dziennika obok oceny ze sprawdzianu.  Poprawa 
sprawdzianu odbywa się jeśli ocena jest niższa niż dostateczna, wyjątkiem jest  spełnianie  
warunków na ocenę celującą. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel bierze pod 
uwagę wszystkie oceny. 

5. Uczeń może mieć niezrealizowanych nie więcej niż ¼ prac w półroczu. W przypadku braku 
większej niż ¼ ilości ocen nauczyciel za każdą brakującą ocenę powyżej ¼ wstawia ocenę 
niedostateczną. 

III Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem 
oceny 

1. Posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową 
terminologią informatyczną.  

2. Przygotowanie stanowiska pracy z komputerem w pracowni szkolnej do pracy według 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

3. Organizacja pracy. 
4.  Praca z programem komputerowym – stosowanie odpowiednich metod, sposobów 

wykonania i osiąganie przewidzianych rezultatów.  
5. Rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska 

programu do rozwiązywanego zadania. 
6.  Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.  
7. Aktywność na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, np. udział w konkursach 

przedmiotowych, wykonywanie prac dodatkowych związanych ze staraniami o ocenę 
celującą na koniec roku. 

8.  Współpraca w grupie. 
9.  Wkład pracy ucznia. 



 IV Narzędzia i czas sprawdzania osiągnięć uczniów  
1. Sprawdziany realizowane są poprzez sprawdzenie umiejętności pracy z komputerem 2 razy 

w ciągu roku szkolnego. 
2. Ćwiczenia praktyczne podlegające ocenie – po 5–8 w semestrze.  
3. Inne formy aktywności (udział w konkursach przedmiotowych, wykonywanie zadań 

nadobowiązkowych, zadania związane z ubieganiem się o ocenę celującą). 

V Zasady ustalania oceny bieżącej 
1.  Obszary, w których uczeń jest oceniany: 

-  sprawdziany oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są według zasad podanych wcześniej 
przez nauczyciela,  

VI Zasady ustalania oceny semestralnej i rocznej  
1. Ocena semestralna i roczna jest wypadkową ocen otrzymanych przez ucznia, z tym, że 

największy wpływ na nią mają oceny ze sprawdzianów i samodzielna praca ucznia z 
komputerem.  

2. Zakłada się uzyskanie przez ucznia oceny celującej na koniec roku, jeśli dotrzyma zasad 
umowy (w ciągu każdego półrocza otrzyma ocenę jedną inną niż bardzo dobrą i poprawi ją 
na bardzo dobrą oraz wykona zadanie dodatkowe związane z TI podjęte z własnej 
inicjatywy lub wskazane przez nauczyciela informatyki).  

 VII Sposób przekazywania informacji uczniom i ich rodzicom  
Nauczyciel – uczeń: 
 -  Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z programem nauczania i 
przedmiotowym systemem oceniania.  
-  Nauczyciel ustnie uzasadnia wystawioną ocenę.  
-  Nauczyciel wdraża ucznia do samooceny. 
Nauczyciel – rodzice:  
· Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami odbywają się w terminach wyznaczonych 
przez placówkę. Podczas konsultacji nauczyciel przekazuje rodzicom: 
 – informacje o postępach ucznia w nauce, 
 – informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia,  
– wskazówki do pracy z dzieckiem  

 

 

  


