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Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki 

w SP Biskupiec - klasa IV, V, VI, VII, VIII 

 

Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas przeznaczony na 

przekazywanie wiadomości teoretycznych ograniczyć do minimum. Podstawą osiągnięcia sukcesów ucznia jest bowiem praktyczne działanie z 

wykorzystaniem komputera, a więc konieczne są ćwiczenia i zadania praktyczne. Ważne jest także proponowanie uczniom zadań o odpowiednim stopniu 

trudności – na miarę ich możliwości i zdolności. Wspólną pracę nauczyciela i ucznia powinny cechować stosunki wzajemnego szacunku, chęci pomocy i 

zachęty do uczenia się. Równie istotny jest właściwy i czytelny sposób kontrolowania wiedzy i jej ocenianie. 

 

Metody oceniania osiągnięć ucznia  

Ocenianie osiągnięć uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomośc i i 

umiejętności. To rozpoznanie dokonywane jest na podstawie obowiązujących wymagań edukacyjnych zawartych w  podstawie programowej i realizowanych 

programach nauczania. Ocenianie ma na celu poinformowanie ucznia i rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

oraz motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

Dla tak specyficznego przedmiotu, jakim jest informatyka,  trudno jest sprecyzować wymagania. Niełatwo jest także ocenić wiedzę i umiejętności 

ucznia za pomocą  typowych form oceniania, na przykład pracy klasowej, sprawdzianu czy pracy domowej. Wydaje się oczywiste, że podstawę oceniania w 

tym przedmiocie stanowi przede wszystkim samodzielne wykonywanie ćwiczeń praktycznych w trakcie zajęć, ale także zaangażowanie ucznia, samodzielne 

myślenie, aktywne uczestnictwo w lekcjach, chęć niesienia pomocy innym uczniom. 
 

1. Kontakt między nauczycielem i uczniem 

a) Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz – za ich pośrednictwem – rodziców o wymaganiach edukacyjnych oraz 

sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

b) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Kartkówki uczeń może otrzymać do wglądu. 

c)    Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel ustalający ocenę – uzasadnia ją. 
 

2. Dostosowanie wymagań 

Przy ustalaniu oceny nauczyciel powinien brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, aktywność 

podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach i zadaniach dodatkowych. Powinien również zwrócić uwagę, szczególnie w pierwszym roku 

nauczania informatyki, na utrudnione warunki uczenia się i utrwalania wiadomości w domu – uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera.  
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W czasie pracy z uczniami uwzględnia się zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uczniowie mający orzeczenia otrzymują ćwiczenia o 

niższym stopniu trudności, mogą liczyć na szczególną pomoc nauczyciela, mogą przeznaczyć na realizację zadań więcej czasu. 

 
3. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 

Na zajęciach z informatyki uczeń jest oceniany w następujących obszarach: 

- aktywność w czasie zajęć – gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć przez nauczyciela, 

podejmowanie merytorycznej dyskusji itp., 

- stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania informatyki oraz wymagań programowych, 

- wiadomości i umiejętności, które uczeń nabył w trakcie samodzielnej działalności informatycznej poza szkołą (w przypadku, gdy uczeń ubiega 

się o celującą ocenę końcową), 

- stosowanie przez ucznia języka informatycznego – terminów i pojęć w ramach przewidzianych przez program nauczania, 

- przygotowanie do zajęć – posiadanie zeszytu, podręcznika, innych przyborów lub materiałów wymaganych przez nauczyciela itd., 

- udział w konkursach i turniejach informatycznych organizowanych przez szkołę lub inne podmioty, 

- samodzielne prace ucznia – prace domowe pisemne, referaty, prezentacje, programy itp. 

- umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób komunikowania się w grupie. 

 

4. Podstawa ustalenia oceny 

Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie: 

- sprawdzianów wiadomości (kartkówek)  i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, zapowiedzianych tydzień wcześniej, 

- ćwiczeń  praktycznych w trakcie zajęć, 

- odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem, 

- obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć (przygotowanie stanowiska pracy, aktywność i zaangażowanie na lekcji, współpraca w grupie, tempo 

pracy, przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy), 

- analizy przedstawionych do oceny samodzielnie wykonanych prac – praca zaliczeniowa, pisemna praca domowa, referat, prezentacja, program 

komputerowy, dokument, itp. 

 

Sprawdziany, zarówno teoretyczne (kartkówki), jak i praktyczne są przeprowadzane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z uczniami i po określeniu 

przez nauczyciela wiadomości i umiejętności (wymagań programowych), których sprawdzian będzie dotyczył. Sprawdzian może odbyć się najwcześniej 

po tygodniu od momentu ustaleń, o których mowa wyżej. 

Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie zalicza go w terminie ustalonym z nauczycielem.  

Ocena uzyskana ze sprawdzianu może być przez ucznia poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem. Wynik ogólny 

stanowi średnia z oceny pierwszej i drugiej. 
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5. W przypadku zawieszenia zajęć edukacyjnych możliwe jest zdalne nauczanie uczniów między innymi  za pomocą: 

− poczty elektronicznej 

− dziennika elektronicznego 

− komunikatorów 

− e-podręczników 

− wideolekcji  

− portali edukacyjnych  

− platform edukacyjnych  

− interaktywnych konsultacji  

 

6. W przypadku sytuacji wymienionej w punkcie 5 możliwe jest ocenianie bieżące, cząstkowe na odległość na podstawie nadesłanych przez uczniów 

prac m. in. w formie plików tekstowych, prezentacji, zdjęć wykonanych zadań a także transmisji  on-line w terminie wyznaczonym przez nauczyciela .  

7. W przypadku długotrwałego zawieszenia zajęć edukacyjnych możliwe jest dokonanie klasyfikacji uczniów na odległość. 

 

Kryteria ocen: 

a) ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel na tydzień przed terminem klasyfikacji semestralnej (rocznej); 

b) o zagrożeniu semestralną lub końcoworoczną oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców oraz wychowawcę k lasy na 

miesiąc przed klasyfikacją; 

c)    wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej; 

d) Punkty uzyskane z kartkówek przeliczane są według następującej skali: 

100 % - 90 % -  bardzo dobry, 

89  % - 70 % -   dobry, 

69 % - 50 % -   dostateczny, 

49% - 30% - dopuszczający 

29% - 0% - niedostateczny 
 

e) za kartkówkę i odpowiedzi ustne nie przewiduje się oceny celującej; 

f)    ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku; 

g) ocena roczna (semestralna) nie jest średnią arytmetyczną ocen. 

h) przy ocenianiu uwzględnia się podstawę programową odpowiednią dla danego etapu edukacyjnego 
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Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który: 

– nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań, 

– nie rozumie problemów, które przed nim postawiono, 

– nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej, 

– nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, nawet z pomocą nauczyciela, 

– nie potrafi nawet w minimalnym stopniu radzić sobie z problemem, 

– nie posiada minimalnej wiedzy dotyczącej wymaganych umiejętności, 

– lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci współpracy.   

 

Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który: 

– czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, 

– nie rozumie do końca problemów, które przed nim postawiono, 

– nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, jednak z pomocą nauczyciela   

   potrafi wykonać i rozwiązać proste zadania, 

– opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej, 

– wykazuje chęci do pracy.   

 

Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który: 

– widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania, 

– rozumie problemy, które przed nim postawiono, 

– stara się pracować samodzielnie i zgodnie z poleceniami, wykorzystuje przy tym w sposób   

   poprawny podstawowe funkcje programu, 

– w pracy popełnia często błędy, 

– nie przywiązuje wagi do estetycznego wyglądu swojej pracy. 

 

Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który: 

– wykazuje średni poziom wiedzy o programie i jego funkcjach, 

– samodzielnie wykonuje zadania, 

– popełnia tylko nieliczne błędy, 
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– wykonuje prace estetyczne, 

– do rozwiązania problemu stosuje szablonowe rozwiązania. 

 

Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który: 

– wykazuje i potrafi wykorzystać wiedzę o funkcjach programu, 

– biegle wykorzystuje urządzenie peryferyjne, 

– właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do realizacji zadań, 

– do rozwiązania problemu potrafi zastosować różne metody, 

– wykonuje prace estetyczne i przemyślane, nie popełniając żadnych błędów. 

 

Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który: 

– stosuje i wykorzystuje zaawansowane funkcje programu nieomawiane na zajęciach, 

– dysponuje wiedzą wykraczającą poza wymagania programowe, 

– proponuje i wykonuje wyjątkowo przemyślane, funkcjonalne i estetyczne projekty, 

– uczestniczy w konkursach i zajmuje w nich punktowane miejsca, 

– z własnej inicjatywy pomaga innym. 

Przy ocenianiu uwzględnia się podstawę programową odpowiednią dla danego etapu edukacyjnego. 

 

 

 

 

Opracował:  

Krzysztof Radziwilski 


