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Przedmiotowe Zasady Oceniania z informatyki 

w Szkole Podstawowej im. Orła Białego 

W Lutomiersku 

 

1. Kontrakt z uczniami 

 Ocenianiu podlegają wiedza i umiejętności ucznia. 

 Ocenie podlegają wszystkie wymienione niżej obszary aktywności. 

 Sprawdziany wiedzy i umiejętności wykonywane przy komputerze oraz testy 

są obowiązkowe. 

 Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych (np. choroby) powinien 

go wykonać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, w terminie 

ustalonym z nauczycielem. W przeciwnym wypadku uczeń nie otrzymuje 

punktów. 

 Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu w terminie ustalonym z 

nauczycielem, jednak nie później niż dwa tygodnie po odbytym sprawdzianie. 

 Przy poprawianiu sprawdzianów kryteria oceny nie zmieniają się, do dziennika 

wpisywana jest średnia arytmetyczna punktów ze sprawdzianu i poprawy. 

 Kartkówki obejmują materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji, nie 

podlegają poprawie, trafiają do teczki prac. Kartkówki są traktowane jak 

odpowiedzi ustne. 

 Uczeń, który z przyczyn losowych opuścił kartkówkę powinien napisać ją w 

ciągu tygodnia od powrotu do szkoły. W przeciwnym wypadku nie otrzymuje 

punktów. 

 Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych punktów za wykonane 

prace nadobowiązkowe. 

2. Obszary aktywności 

Na lekcjach informatyki ocenianiu podlegać będą następujące obszary aktywności 

uczniów: 

 Kształtowanie pojęć informatycznych – uczeń zna oraz rozumie podstawowe 

pojęcia i definicje omawiane w szkole. 

 Prowadzenie rozumowań oraz kształtowanie języka informatycznego – uczeń 

zna i stosuje własności poznanych pojęć, posługując się językiem informatyki. 
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 Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł 

– uczeń umie korzystać z czasopism komputerowych, Internetu, redagować 

treści z użyciem programów komputerowych. 

 Znajomość zasad działania i obsługi programów przedstawionych na zajęciach. 

 Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 

 Aktywność na lekcjach i poza lekcjami. 

 Praca w grupach. 

 Samodzielność i zaangażowanie w pracy. 

3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

 Formy ustne: 

- odpowiedzi, także kartkówki (min. 2 w semestrze); 

- aktywność na lekcjach. 

 Formy pisemne: 

- sprawdzian umiejętności po każdym dziale (ok. 2 w semestrze); 

- zadania domowe, ćwiczenia w podręczniku (min. 2 w semestrze); 

- prace samodzielne i w grupie (min 2 w semestrze). 

 Formy praktyczne: 

- zadania do wykonania na komputerze (min. 3 w semestrze) 

- prace długoterminowe (jedna w semestrze); 

 

4. Wymagania programowe 

Wymagania programowe zawarte są w planie wynikowym przedmiotu 

informatyka dla klas IV – VIII stworzonym na jedną godzinę w każdej klasie, zgodnym z 

podstawami programowymi przedmiotu informatyka. Zostały one podzielone na dwa 

poziomy: poziom wymagań podstawowych (P) oraz poziom wymagań 

ponadpodstawowych (PP). Poziom wymagań podstawowych to wiadomości i 

umiejętności, które każdy uczeń musi (i może) opanować, a które są niezbędne do 

dalszego kształcenia. Wymagania z poziomu ponadpodstawowego to wymagania, które 

nie są konieczne do dalszego zdobywania wiedzy, ale są potrzebne do jej rozwijania i 

poszerzania. 

 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować wiedzę i zdobyć umiejętności 

w określonej przez nauczyciela części poziomu podstawowego. Ocenę dostateczną może 

otrzymać uczeń, który w pełni opanował zagadnienia poziomu podstawowego. Ocenę 

dobrą może dostać uczeń, który w pełni opanował poziom podstawowy i nie w pełni 

poziom ponadpostawowy. Ocenę bardzo dobrą - uczeń, który w pełni opanował oba 
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poziomy wymagań. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który dodatkowo wykazał się 

wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program realizowany przez nauczyciela.   

 

5. Kryteria oceny poszczególnych form aktywności 

 Ocena prac praktycznych przy komputerze 

W pracach wykonanych na komputerze w toku lekcji lub długoterminowych 

oceniane będzie: 

- zrozumienie zadania, problemu    

- zaplanowanie rozwiązania i jego oryginalność  

- realizacja rozwiązania     

- prezentacja wyników      

- zastosowanie posiadanej wiedzy    

- umiejętność samodzielnej obsługi programu  

 Ocena prac pisemnych 

W kartkówkach, samodzielnej pracy w podręczniku i w pracach domowych 

oceniane są dwa elementy: 

 - wiedza 

 - wykonanie  

 Ocena odpowiedzi ustnej 

W odpowiedzi ustnej oceniane są następujące elementy: 

- zawartość rzeczowa      

- argumentacja       

- stosowanie języka informatycznego    

- sposób prezentacji – umiejętność formułowania myśli  

 Ocena pracy w grupie 

W pracy grupowej ocenianiu podlega: 

- akceptowanie powierzonych ról i przydzielonych prac; 

- udział w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów; 

- akceptowanie zasad pracy w grupie; 

- planowanie wspólnych działań; 

- współudział w podejmowaniu decyzji; 

- udział w dyskusji; 

- umiejętność słuchania innych; 

- zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; 

- uzasadnianie swojego zdania; 

- prezentowanie rezultatów pracy grupy. 
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 Aktywność informatyczna 

a. na lekcji – częste zgłaszanie się, przekazywanie innym nowinek z dziedziny 

informatyki premiowane jest oceną. 

b. Poza lekcjami udział i bardzo dobre wyniki w konkursach informatycznych 

- zajęcie miejsca w pierwszej trójce - ocena celująca 

6.  Kryteria oceny 

 Przy wystawianiu oceny z poszczególnych aktywności bierze się pod uwagę 

punkty za poszczególne elementy pracy.  

Ocena  Poziom wymagań Rozpiętość procentowa  

niedostateczny 
Uczeń nie opanował 

poziomu podstawowego 
0% - 29%  

dopuszczający 

Uczeń w części opanował 

wymagania na poziomie 

podstawowym 

30% - 49%  

dostateczny 

Uczeń w pełni opanował 

wymagania na poziomie 

podstawowym  

50% - 69%  

dobry 

Uczeń opanował wymagania 

na poziomie podstawowym i 

w części na poziomie 

ponadpodstawowym 

70% - 89%  

bardzo dobry 

Uczeń opanował wymagania 

na poziomie podstawowym i 

ponadpodstawowym 

90% - 97%  

celujący 

Uczeń otrzyma ocenę 

celującą, jeżeli uzyska 

maksymalną ilość punktów 

oraz wykaże się wiedzą i 

umiejętnościami 

wykraczającymi poza 

program klasy, do której 

uczęszcza. 

100% - 98%  

 

7. Nauczanie zdalne 

W przypadku przejścia klasy /szkoły na nauczanie zdalne uczeń jest zobowiązany: 
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a) Systematycznie uczestniczyć w lekcjach on-line i innych zajęciach organizowanych na 

platformie komunikacyjnej Microsoft Teams lub innej wskazanej przez nauczyciela. 

Sprzęt komputerowy, z którego korzysta, powinien być wyposażony w mikrofon i 

kamerę. 

b) W terminie odbierać i odsyłać wymagane pliki, wykonywać karty pracy, sprawdziany, 

kartkówki i inne zadania udostępniane na platformie komunikacyjnej Teams (lub innej 

wskazanej przez nauczyciela) oraz wykonywać wszelkie inne aktywności zlecone 

przez nauczyciela. 

c) Na bieżąco śledzić informacje i powiadomienia pojawiające się w dzienniku 

elektronicznym „Librus”.  

d) Niezwłocznie informować o pojawiających się problemach technicznych w sposób 

dostępny dla siebie, np. telefonicznie, e-mailowo, za pomocą „Librusa”. 

e) W razie konieczności (np. w czasie występujących problemów technicznych) 

wykorzystywać alternatywne – wskazane przez nauczyciela sposoby kontaktu 

(przesyłu informacji, zadań, zleconych prac itp.). 

 

 


