
 

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki w klasach IV-VIII 

1. Na początku roku szkolnego każdy uczeń zapoznaje się z zasadami oceniania obowiązującymi na 

informatyce. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi kryteriami. Kryteria te są zgodne z 

zapisami Statutu PSP 19 w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Uczeń powinien zostać oceniony przynajmniej 3 razy w ciągu semestru. 

3. Uczeń otrzymał z biblioteki podręcznik do informatyki, który ma obowiązek mieć na każdej lekcji. 

4. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji zeszyt (najlepiej 32 kartkowy w kratkę). Brak zeszytu na 

danej lekcji należy zgłosić nauczycielowi na początku zajęć, a uczeń powinien zrobić notatkę w 

brudnopisie i uzupełnić braki w zeszycie na następne zajęcia. 

5. Brak zeszytu/podręcznika jest odnotowywany w dzienniku jako nieprzygotowanie do zajęć i 

uczeń może je wykorzystać raz w semestrze. 

6. Na informatyce uczeń może otrzymać ocenę za: 

a. Wiadomości teoretyczne – wypowiedzi ustne lub pisemne 

b. Umiejętności praktyczne – ćwiczenia wykonywane w komputerze 

c. Pracę grupową – wykonywaną podczas lekcji i/lub w domu 

d. Zadania domowe 

e. Podejmowanie dodatkowej aktywności 

7. Sprawdzian może sprawdzać wiedzę teoretyczną i/lub umiejętności praktyczne ucznia (praca w 

komputerze). Jest zapowiadany przynajmniej tydzień wcześniej. Wyznaczony termin zapisany 

jest w dzienniku. Nauczyciel zawsze określa zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności. 

Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanej ze sprawdzianu oceny dostatecznej lub niższej w 

terminie ustalonym z nauczycielem. Każda ocena (również z poprawy) zostaje wpisana do 

dziennika. 

Osoby nieobecne na sprawdzianie mają obowiązek napisania go w dodatkowym, ustalonym z 

nauczycielem terminie. W przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Ocena ze sprawdzianu ma największy wpływ na ocenę semestralną czy roczną. Ustalana jest wg 

następującego kryterium procentowego zdobytych punktów: 

0% - 29% punktów – ocena: niedostateczny (1) 

30% - 49% – ocena: dopuszczający (2) 

50% - 74% – ocena: dostateczny (3) 

75% - 89% – ocena: dobry (4) 

90% - 97% – ocena: bardzo dobry (5) 

98% - 100% – ocena: celujący (6) 

Przy wartościach krańcowych dopisywany jest „plus” (przy górnej granicy) lub „minus” (przy 

dolnej granicy). 



 

8. Kartkówka sprawdza wiedzę z maksymalnie 3 ostatnich zagadnień, trwa około 15 minut i nie 

musi być zapowiedziana. Osoba nieobecna na zapowiedzianej kartkówce musi ją napisać w 

dodatkowym, ustalonym z nauczycielem, terminie. Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanej z 

kartkówki oceny dostatecznej lub niższej w terminie ustalonym z nauczycielem. Każda ocena 

(również z poprawy) zostaje wpisana do dziennika. 

9. Ocena za pracę w komputerze dotyczy aktualnie omawianego materiału. W tym przypadku 

ocenie podlega: wykonanie poleceń zgodnie z podanymi kryteriami, stopień samodzielności 

wykonania zadania, końcowy efekt (jakość pracy), zaangażowanie przy wykonywaniu pracy. 

10. Uczeń ma obowiązek wykonania zadanej pracy domowej. Przy pracy domowej ocenie podlegają: 

„wyczerpanie” danego tematu, poprawność merytoryczna, umiejętność gromadzenia i 

wyszukiwania odpowiednich informacji z różnych źródeł, estetyka wykonania zadania, 

współpraca w grupie (jeśli zadanie jest do wykonania w zespole). Na ocenę ma wpływ także 

termin oddania pracy. 

11. Brak zadania domowego można zgłosić raz w semestrze, należy to zrobić na początku lekcji. 

Uczeń ma obowiązek wykonać zaległe zadanie zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami.  

12. W przypadku pracy zespołowej, wykonywanej na lekcji bądź w domu, uczniowie pracujący razem 

nie muszą otrzymać tej samej oceny. Na ostateczną ocenę składa się nie tylko końcowy efekt, 

ale też indywidualny wkład pracy każdego ucznia. 

13. Za podejmowanie dodatkowych aktywności uczeń jest nagradzany dodatkową oceną lub 

plusem. Plusy może potem wymienić na ocenę wg kryteriów podanych przez nauczyciela na 

pierwszych zajęciach. Aktywność dodatkowa może być realizowana jako: 

 Uczestnictwo ucznia w zajęciach koła informatycznego. 

 Wykonywanie dodatkowych, nieobowiązkowych zadań – na lekcji lub w domu. 

 Udział w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach informatycznych. 

 Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnych imprez promujących szkołę w 

środowisku – wykorzystanie zakupionego sprzętu informatycznego. 

 Udział w szkolnych i pozaszkolnych imprezach informatycznych promujących światowe 

akcje (np.: Dzień Bezpiecznego Internetu, Code Week, Godzina Kodowania) oraz 

realizowane w szkole projekty. 

14. Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek nadrobienia powstałych z tego powodu braków 

(wiedza i umiejętności, notatka w zeszycie). Częste, nieuzupełniane braki, nieprzygotowania do 

zajęć mogą skutkować niższą oceną z przedmiotu. 

15. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena roczna bierze pod 

uwagę oceny cząstkowe z drugiego semestru oraz ocenę semestralną. 


