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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z INFORMATYKI   

 

Cele przedmiotowych zasad oceniania: 

- wzmocnienie motywacji uczniów 

- rozwijanie pożądanych umiejętności 

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

• ćwiczenia praktyczne i teoretyczne; 

• prace i projekty wykonane przy użyciu technik informatycznych: 

• strony WWW, 

• prezentacje, 

• referaty, 

• programy, 

• inne dokumenty multimedialne 

 

Podstawą wystawienia oceny semestralnej i końcowej  są uzyskane oceny cząstkowe. 

Nauczyciel bierze pod uwagę: 

- oceny bieżące 

- frekwencję ucznia na zajęciach 

- przestrzeganie regulaminu pracowni informatycznej 

- umiejętność efektywnej pracy samodzielnej jak i grupowej   

 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 20marca 2020r.w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

ocenie podlegają: 

• odesłane rozwiązania kart pracy, zadań, testów; 

• zadania polecone do zrobienia przez nauczyciela; 

• aktywność ucznia na platformach edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela 

• udział w wideokonferencjach lub pracach online; 

• przesłane projekty, referaty, prezentacje 

Ocena roczna wynika z oceny półrocznej i ocen śródrocznych uzyskanych w drugim 

półroczu. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny półrocznej niedostatecznej lub 

cząstkowych ocen w drugim półroczu, niepozwalających na ustalenie pozytywnej oceny z 

danych zajęć edukacyjnych, ocena roczna jest niedostateczna. 

 

Umiejętności które musi posiąść uczeń aby otrzymać poszczególne stopnie szkolne 

 

Ocenę  niedostateczną otrzymuje uczeń który nie radzi sobie z praca na komputerze, nie 

potrafi zrealizować elementarnych zadań Nie potrafi posługiwać się podstawowym 

oprogramowaniem  systemowym i użytkowym komputera. 

 

Ocena dopuszczająca to ocena dla ucznia słabego który słabo radzi sobie z pracą przy 

komputerze, nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia i nie w pełni rozumie zadanie 

przed nim postawione, który przy pomocy nauczyciela umie jednak zrealizować minimum 



ustalone dla danego ćwiczenia. W jego poczynaniach widać braki w zakresie wiedzy i 

umiejętności, ale podejmuje on próbę zmierzenia się z zadaniem. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń wykazujący braki w umiejętnościach i wiedzy, 

nadrabiający jednak pracowitością  i chęcią  wykonania ćwiczenia. Uczeń  wykonuje swoja 

prace poprawnie pod względem użycia funkcji programu ale z drobnymi błędami. Projekt 

pozostanie niewykończony. Uczeń stosuje jedynie podstawowe funkcje oprogramowania. 

 

Ocena dobra jest ocena dla ucznia samodzielnie wykonującego ćwiczenia którego prace 

zawierają drobne błędy, lecz są wykonane estetycznie. Uczeń wykazuje znajomość 

programu i jego średnio zaawansowanych funkcji. Stosuje klasyczne rozwiązania, 

wzorowane na istniejących projektach. 

 

Ocenę bardzo dobrą stawiamy uczniowi biegle posługującemu się oprogramowaniem i 

urządzeniami peryferyjnymi, dobrze dobierającemu materiał do projektów umiejącemu 

zaproponować kilka alternatywnych rozwiązań, wykonującemu projekt bezbłędnie 

 i estetycznie. 

Na ocenę celującą zasługuje uczeń który w czasie ćwiczenia stosuje zaawansowane 

funkcje programu i sprzętu nie omawiane na zajęciach (wykraczające ponad wymagania 

programowe) który wykonał projekt na dobrym poziomie, estetyczny, dobrze 

skomponowany. Uczeń  umie także zaproponować własne oryginalne pomysły a jego 

projekty są  funkcjonalne i wykończone. Osiągnięcia  w konkursach przedmiotowych na  

szczeblu pozaszkolnym . 

 

Tryb i warunki, w jakich uczeń może otrzymać ocenę wyższą niż ocena proponowana 

1. Poprawa oceny proponowanej na ocenę wyższą następuje wyłącznie na wyraźną 

prośbę ucznia  i za zgodą nauczyciela. 

2. Następuje po uzyskaniu przez ucznia zaliczeń wskazanych przez nauczyciela działów 

 i ocen cząstkowych. 

3. Proces zaliczania musi zakończyć się nie później niż na ostatniej, planowanej lekcji  

informatyki danego ucznia, przed terminem ostatecznego wystawienia oceny końcowej. 

4.        Prawo to przysługuje uczniom, którzy opuścili nie więcej niż 2 godziny zajęć 

lekcyjnych z przyczyn nieusprawiedliwionych i w terminie zaliczyli przynajmniej połowę 

prac. 

 

Tryb i warunki, w jakich uczeń może otrzymać ocenę niższą niż ocena proponowana 

1. Uczeń może otrzymać ocenę niższą od proponowanej w przypadku, gdy w okresie  

od przedstawienia  oceny proponowanej do czasu ostatecznego wystawienia oceny  

otrzymuje oceny niższe niż poziom oceny zaproponowanej. 

2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia w okresie od dnia 

 proponowania oceny do momentu ostatecznego wystawienia oceny. 
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