
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 
 

PZO są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem 
 

I. Ogólne zasady oceniania poszczególnych form aktywności: 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ocenę i udostępnia prace do wglądu. 

3. Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne z komputerem, odpowiedzi ustne, 

prace domowe, praca na lekcji, zaangażowanie, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

4. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3  oceny. 

5. Sprawdziany teoretyczne i praktyczne są obowiązkowe (w formie ćwiczeń sprawdzających 

umiejętność obsługi danego programu komputerowego, testy pisemne lub on-line, kursy on-line).  

6. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien napisać go lub wykonać  

w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły lub w ustalonym z nauczycielem terminie. Po tym 

terminie brak oceny za sprawdzian praktyczny lub teoretyczny traktowany jest jako ocena ndst. 

7. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu praktycznego lub teoretycznego do 2 tygodni od dnia 

wpisania przez nauczyciela oceny. Poprawiać ocenę może uczeń tylko 1 raz.  

8. Uczeń obecny na lekcji odmawiający odpowiedzi ustnej, pisemnej, sprawdzianu, ćwiczeń  

z komputerem, otrzymuje ocenę ndst.  

9. Uczeń może 2 razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji – brak zeszytu lub podręcznika 

(ćwiczeń do lekcji) – wpis do e-dziennika „z”, trzecie nieprzygotowanie skutkuje wpisaniem oceny ndst. 

10. Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, wymagania 

edukacyjne zostaną dostosowane do potrzeb psychofizycznych i możliwości edukacyjnych ucznia. 
 

II.  Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach informatyki:  

1. Przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem oraz regulaminu pracowni. 

2. Umiejętność obsługi zestawu komputerowego. 

3. Posługiwanie się prawidłową terminologią informatyczną. 

4. Postępowanie zgodne z etyką w pracy z informacjami, szanowanie własności  intelektualnej. 

5. Praca z programem komputerowym - stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania  

i osiągania przewidzianych rezultatów. 

6. Rozwiązywanie problemów - dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu 

do rozwiązywanego zadania, kreatywność, pomysłowość.  

7. Postawa ucznia na lekcjach: aktywność, pilność, własna inicjatywa i zaangażowanie. 

8. Umiejętność współpracy w zespole, pomoc koleżeńska. 

9. Poprawność wykonania zadania (ćwiczenia z komputerem, rozwiązania problemu itp.) . 

10. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego (systematyczność, poprawność i estetyka). 

 

III. Kryteria oceny poszczególnych form aktywności: 

Ocena odpowiedzi ustnej 

Krótkie wypowiedzi ustne oraz aktywność w czasie lekcji zaznaczane są znakiem "+",  

"-" uczeń otrzymuje m.in. za brak zaangażowania na lekcji, odmowę pracy, łamanie regulaminu pracowni.  
 

3 znaki "+" są równoważne z oceną bdb, a 3 znaki "-" są równoważne z oceną ndst. 
 

 



Oceny bieżące ustala się w stopniach skali w zależności od progów procentowych 

1)   100% - 95% - celujący – 6                           

   2)    94% - 84% - bardzo dobry – 5                     

   3)    83% - 68% - dobry – 4                                 

   4)    67% - 50% - dostateczny – 3 

5)    49% - 34% - dopuszczający –2 

6)   33% - 0%  - niedostateczny –1 

 

Ocenianie innych form aktywności ucznia 

1.   Przygotowanie do lekcji (nowinki informatyczne, plansze, ilustracje, nagrania itp.)  

2.  Udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach informatycznych (ocena 6 z wagą 1). 

3.   Sukces w szkolnych konkursach informatycznych (dodatkowa ocena celująca z wagą 2).  

4.   Sukces w międzyszkolnych konkursach informatycznych lub tytuł laureata w konkursie    

 zewnętrznym wieloetapowym (dodatkowa ocena 6 z wagą 3). 

 

IV. Podsumowanie osiągnięć.:  

uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: śródroczną i roczną na podstawie wagi 

ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia.  

Średnia ważona – dokonuje wartościowania poszczególnych ocen według następującego schematu:  

waga 1 - oceny za aktywność, pracę na lekcji, zadanie domowe, 

waga 2 - oceny za odpowiedzi ustne, ćwiczenia z komputerem,  

waga 3 - oceny za sprawdziany pisemne, ćwiczenia-projekty z komputerem, wyniki konkursów (1-3 miejsca) 


