
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 

 
1. System opracowano w oparciu o następujące dokumenty: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych.  

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego z informatyki.  

 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.  

 Program nauczania informatyki. 
 

2. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: 

 Rozpoznanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu 

nauczania oraz formułowanie oceny. 

 Pomoc uczniowi w dokonywaniu samooceny i planowaniu rozwoju. 

 Motywowanie ucznia do pracy. 

 Dostarczenie informacji uczniom, rodzicom (opiekunom prawnym) o ocenach. 

 Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 Ustalenie jasnych kryteriów oceny. 

  

3. Prawa i obowiązki ucznia 
 
a) Uczeń ma prawo: 

 do korzystania z pracowni komputerowej i znajdującego się w niej sprzętu pod nadzorem 
nauczyciela. 

 do konta w sieci komputerowej. 

 do zapoznania się z wymaganiami programowymi, a w przypadku prac zaliczeniowych do 
wcześniejszej informacji o kryteriach oceny. 

 do uzasadnienia wystawionej oceny, jeśli o to poprosi. 
b) Uczeń ma obowiązek: 

 w razie nieobecności usprawiedliwionej na lekcji, na której przewidziana była praca kontrolna, 
zaliczyć tę pracę na następnej lekcji po nieobecności. W razie nie zgłoszenia chęci zaliczenia, uczeń 
otrzymuje za tę pracę ocenę niedostateczną. Natomiast jeśli była to nieobecność 
nieusprawiedliwiona, otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 systematycznie uczęszczać na zajęcia. 

 aktywnie uczestniczyć w zajęciach. 

 prowadzić zeszyt z notatkami. 

 przestrzegać regulaminu pracowni. 
c) Jeśli uczeń niesamodzielnie wykona zadanie lub korzysta z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy 

podczas prac kontrolnych, kartkówek stanowi to podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej 
i uczeń nie ma możliwości jej poprawy. 

d) Uczeń nie ma możliwości poprawy prac kontrolnych, ale ocenę może poprawić poprzez aktywność lub 
wykonanie dodatkowej pracy. 

e) Nauczyciel ma 2 tygodnie na sprawdzenie prac pisemnych (w przypadkach losowych termin może ulec 
przesunięciu). 

f) Oceny półroczne są wynikiem systematycznie uzyskiwanych ocen cząstkowych, a nie zaliczenia całości 
materiału przed końcem danego półrocza. 

g) Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w półroczu może nie być klasyfikowany. 
h) Uczeń może otrzymać na koniec każdego półrocza dodatkową ocenę za frekwencję . Ocena ma wagę jak 

sprawdzian. 

 Uczeń uzyskuję ocenę cząstkową 6 jeżeli jego frekwencja z danego przedmiotu wynosi  
100% oraz nie ma uwag negatywnych w dzienniku librus z danego przedmiotu. 



 Uczeń uzyskuje ocenę cząstkową 5 jeżeli jego frekwencja z danego przedmiotu wynosi  
90%-99% oraz nie ma uwag negatywnych w dzienniku librus z danego przedmiotu. 

 Uczeń uzyskuje ocenę cząstkową 4 jeżeli jego frekwencja z danego przedmiotu wynosi  
80%- 89% oraz nie ma uwag negatywnych w dzienniku librus z danego przedmiotu. 

 Uczeń uzyskuje ocenę cząstkową 3 jeżeli jego frekwencja z danego przedmiotu wynosi  
70%- 79%. 

 Uczeń uzyskuje ocenę cząstkową 2 jeżeli jego frekwencja z danego przedmiotu wynosi  
51%- 69% .  

 Uczeń uzyskuje ocenę cząstkową 1 jeżeli jego frekwencja z danego przedmiotu wynosi  
0%- 50%   

i) W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej na koniec I półrocza, obowiązuje go  
zaliczenie materiału do dnia  15 marca. Jeśli oceny nie poprawi, to pozytywną ocenę końcowo roczną 
może otrzymać tylko wtedy, kiedy przewidywana ocena z II półrocza jest co najmniej  na poziomie 
dostatecznym. W przypadku oceny dopuszczającej w II półroczu uczeń otrzymuje kolejną szansę na 
poprawę oceny z I półrocza pod warunkiem, ze jego frekwencja z przedmiotu jest co najmniej 80%, 
a godziny są usprawiedliwione.  

j) O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców przez elektroniczny system kontroli - 
librus i na zebraniach z rodzicami. 
 

4. Stosowane formy oceniania: 
 Podstawowym sposobem badania osiągnięć jest wykonanie praktycznego zadania przy komputerze 

Ponadto 

 obserwacja działań ucznia 

 kartkówka 

 aktywność 

 referat 

 frekwencja na zajęciach 
 

5. Kryteria oceny: 
 Oceny z prac zaliczeniowych ustala się wg skali: 

0-40%  punktów niedostateczny 
41%-50% punktów dopuszczający 
51%-70% punktów dostateczny 
71%-90% punktów dobry 
91%-99% punktów bardzo dobry 
100%   punktów celujący 
 

 Uczeń otrzymuję ocenę: 
celujący, gdy biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje zadania nietypowe, w twórczy sposób 
rozwija swoje uzdolnienia, umie formułować oryginalne przemyślane wnioski, hierarchizować i selekcjonować 
nabywaną wiedzę. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który jest laureatem olimpiady lub konkursu obejmujących 
wiedzę informatyczną. 
bardzo dobry, gdy opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danym 
półroczu, sprawnie posługuje się wiadomościami, potrafi zastosować podstawy wiedzy do rozwiązywania nowych 
problemów. 
dobry, gdy poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania, opanował wiadomości na poziomie 
przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. 
dostateczny, gdy rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, opanował wiadomości i umiejętności na 
poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. 
dopuszczający, gdy rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności, ma braki w opanowaniu treści 
programowych, ale nie utrudniają one dalszego zdobywania umiejętności. 
niedostateczny, gdy nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, a brak w wiadomościach 
i umiejętnościach określonych programem uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy. 


