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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z  INFORMATYKI  

Uwzględniający opinie PPP 

 

Agnieszka Świercz-Siwiera 

Krzysztof Janik 

I. Cele oceniania 

1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w 

tym zakresie, 

2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3. motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

II. Cele edukacyjne: 

Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym: 

1. przygotowanie uczniów do posługiwania się techniką komputerową w 

prostych zastosowaniach praktycznych, 

2. pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu 

świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 

3. uwrażliwienie uczniów na zagrożenia dla ich zdrowia i rozwoju związane z 

niewłaściwym korzystaniem z urządzeń i programów komputerowych, 

4. kształtowanie umiejętności analizowania zadań szkolnych i prostych problemów 

praktycznych oraz tworzenia algorytmów ich rozwiązywania. 

 

III. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania. 

 

IV. Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia specyficzne trudności uczenia się wskazane 

w opinii z PPP, bądź będące wynikiem rozpoznania pedagogicznego. Nauczyciel 

indywidualizuje ocenianie względem każdego ucznia. 

 

V. Przedmiotem oceny z informatyki są: 

1. wiadomości, 

2. umiejętności, 

3. kreatywność (twórcze myślenie), posługiwanie się językiem informatycznym, 

4. postawa (pracowitość, systematyczność, umiejętność pracy w grupie, aktywność). 
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VI. Narzędzia pomiaru: 

1. Uczeń oceniany jest za pomocą następujących narzędzi: 

a. praca przy komputerze, 

b. prace klasowe oceniające umiejętności i wiedzę(praca przy komputerze), 

c. odpowiedzi ustne, 

d. kartkówki (sprawdziany przy komputerze), 

e. prace zespołowe, w tym projekty, 

f. obserwacja prowadzona przez nauczyciela, 

g. prace domowe, 

h. aktywność, w tym udział w konkursach., olimpiadach . 

2. Ocenę śródroczną (semestralną) wystawia się w oparciu o przynajmniej trzy oceny 

cząstkowe, a nadto ocenę końcoworoczną z uwzględnieniem oceny śródrocznej. 

 

VII. Skala i ogólne kryteria ocen. 

1. Tryb oceniania: 

a. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

b. Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe. 

c. Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Muszą też być 

poprzedzone lekcją powtórzeniową. 

d. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane. 

e. Uczeń nieobecny z przyczyn losowych na pracy klasowej lub sprawdzianie 

zgłasza gotowość go napisać w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

f. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy w wyznaczonym terminie, 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

g. Pracę klasową można poprawić. Poprawa jest dobrowolna, musi odbywać się 

poza lekcjami, w terminie dwóch tygodni od dnia podania informacji o 

ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz. Do dziennika nie wpisujemy 

gorszej oceny, jeżeli „poprawiona” ocena jest niższa od pierwotnej. 

h. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (powyżej l tygodnia) 

uczeń ma prawo nie być oceniany na następnej lekcji. 

i. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia 

nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji 

rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, 

brak pomocy potrzebnych do lekcji.  

j. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

k. Prace domowe są sprawdzane ilościowo i jakościowo (poprawność pracy 

domowej jest oceniana stopniem). 
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l. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami". Za 3 zgromadzonych 

„plusów" uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji 

rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych 

odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywna 

pracę w grupach. 

m. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej 

 

2. Wymagania, które powinien spełnić uczeń z normą intelektualną, aby uzyskać 

ocenę: 

a. Celującą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z 

lekcji i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza 

te, które są zawarte w programie informatyki. Jest aktywny na lekcjach i 

pomaga innym. Ćwiczenia na lekcji wykonuje bezbłędnie, trzeba dostarczać 

mu dodatkowych, trudniejszych zadań. Bierze udział w konkursach 

informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje 

dodatkowe prace informatyczne, takie jak tworzenie szkolnej strony WWW, 

pomoc innym nauczycielom w wykorzystywaniu komputera na ich lekcjach. 

b. Bardzo dobrą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie 

zadania z lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie 

informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi 

pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i 

wykonuje je bezbłędnie. 

c. Dobrą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste 

zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w 

programie informatyki. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje 

postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje 

je niemal bezbłędnie. 

d. Dostateczną Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem 

z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie 

nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej 

informatyki. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje 

postępy. W większości wypadków kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia. 

e. Dopuszczającą Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste 

zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy 

niektórych wykonywanych ćwiczeń. Braki w wiadomościach i 

umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. 

f. Niedostateczną Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. 

Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie 

programowej. Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje 

na lekcji lub nie kończy wykonywanych ćwiczeń. Nie ma wiadomości i 

umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki na wyższym poziomie. 

 

3. Wymagania, które powinien spełnić uczeń posiadający opinię z PPP, aby 
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uzyskać ocenę: 

a. Celująca: opanował wiadomości przewidziane programem nauczania; 

aktywnie uczestniczy w lekcji; samodzielnie podejmuje działania w celu 

rozwiązaniu problemów, swobodnie posługuje się wprowadzoną 

terminologią;  

b. Bardzo dobra: opanował wiadomości przewidziane programem nauczania; 

samodzielnie dokonuje porównań i wyciąga wnioski; aktywnie uczestniczy 

w lekcji; rozumie i poprawnie stosuje wprowadzane pojęcia;  

c. Dobra: nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, 

ale nie utrudnia mu to poznania treści programowych; samodzielnie pracuje 

na lekcji; rozumie podstawowe pojęcia; 

d. Dostateczna: pracuje pod kierunkiem nauczyciela; wykazuje się 

sporadyczną aktywnością; opanował podstawowe umiejętności pozwalające 

mu na rozumienie najważniejszych zagadnień; 

e. Dopuszczająca: opanował minimum wiadomości określonych programem 

nauczania; zadania o niewielkim stopniu trudności wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela;  

f. Niedostateczna: nie opanował minimum wiadomości przewidzianych 

programem nauczania; nie potrafi wykonać prostych zadań pod kierunkiem 

nauczyciela; nie rozumie prostych poleceń, wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności; wykazuje się brakiem systematyczności; braki 

uniemożliwiają edukację na następnym etapie nauczania 

 

 

 


