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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – INFORMATYKA W KLASACH 4 – 8 i 3 G. 

I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów. 
Ocenie podlegają:  

1. prace klasowe (sprawdziany),  
2. testy,  
3. kartkówki,  
4. ćwiczenia praktyczne na komputerze,  
5. odpowiedzi ustne,  
6. prace domowe,  
7. praca na lekcji,  
8. praca w grupie przy projektach,   
9. szczególne osiągnięcia na konkursach, 
10. dodatkowe projekty wykonane samodzielnie na komputerze przez ucznia 

wykraczające znacznie poza program. 

 
Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. 
Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 wartość merytoryczną, 

 stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 

 dokładność wykonania polecenia, 

 staranność i estetykę. 
  

Projekty obejmują  zadania wykonane  zespołowo. 
 Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

 wartość merytoryczną pracy, 

 stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 

 estetykę wykonania, 

 wkład pracy ucznia, 

 sposób prezentacji, 

 oryginalność i pomysłowość pracy. 
 

Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych  
i międzyszkolnych oraz dodatkowe projekty samodzielnie wykonane przez ucznia wykraczające 
znacznie poza program. 

II. Ogólne kryteria oceniania: 

Ocena  celująca 

Uczeń: 

 zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową; 

 posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną; 

 perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, 
wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności; 

 perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowymi 

 samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne; 

 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, 
złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, oryginalnością,  
a także wysokimi walorami estetycznymi; 

 do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy; 
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 wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz 
aktywnością na lekcjach; 

 przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety,  
a także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich; 

 wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się poszerzoną 
wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i we własnym zakresie; 

 bierze udział w międzyszkolnych i wyższych konkursach informatycznych, 

 prezentuje dodatkowe prace znacznie wykraczające poza program.  

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową; 

 posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną; 

 posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim 
stopniu trudności; 

 posługuje się usługami internetowymi; 

 samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne; 

 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu 
zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu; 

 uczestniczy w konkursach informatycznych. 

Ocena dobra 

Uczeń: 

 zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową; 

 posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu; 

 z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość 
opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności; 

 z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi; 

 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego 
przez nauczyciela wzoru czy przykładu. 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace 
stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej; 

 w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość materiału ma 
opanowaną; 

 z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym; 

 z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi; 

 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu 
opcji i efektów. 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 nie wykazuje zainteresowania przedmiotem; 

 posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej; 

 z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem 
komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty; 

 z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi; 
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 ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do 
zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych 
opcji i narzędzi.  

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

• nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,  
• nie zna terminologii informatycznej,  
• nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera,  
• nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu.  

III. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 
 
1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności pracy na komputerze są 

obowiązkowe. Jeżeli uczeń jest nieobecny zobowiązany jest napisać go w wyznaczonym 
terminie niedłuższym niż 2 tygodnie. 

2. Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych wyższe niż ocena niedostateczna, 
dopuszczalna nie podlegają poprawie. Poprawiać można tylko raz sprawdzian. 

3. Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić. 
4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach  

w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu 
spotkań przyjętego przez szkołę). 

5. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, wynikające np.  
z nieobecności. Jeżeli nieobecność jest dłuższa - termin uzupełnienia to 2 tygodnie. 

 


