
Przedmiotowy system oceniania 
- informatyka 

KI. I-III 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie 

 
 

I. Ocenia się: 

 

1. Na koniec I półrocza i pod koniec roku szkolnego w sposób opisowy. 

2. Uczeń może otrzymywać w ciągu semestru  oceny cząstkowe w skali od 1 do 6. 

3. Za pomocą plusów i minusów (5 plusów = bdb, 10 minusów - ndst). 

4. Uczeń ma prawo do skreślania minusa poprzez wykonania zadania dodatkowego 

wyznaczonego przez nauczyciela 

 

II. Zasady oceniania 

 

1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami w myśl zasad sprawiedliwości, 

z możliwością stworzenia indywidualnego programu „naprawy”. 

2. Ocenie podlegają: 

A. praca na lekcji 

B. ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów 

operacyjnych lekcji, 

C. odpowiedzi ustne, 

D. jakość pracy i aktywność na lekcji, 

E. współpraca w grupie,  

F. osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych. 

G. prace domowe:  

• bieżące - utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji, 

• długoterminowe - stanowiące pracę nad projektem tematycznym, 

• prace nieobowiązkowe  

 

III. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące 

przedmiotem oceny 

 

1. Posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową 

terminologią  informatyczną 

2. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

3. Organizacja pracy 

4. Praca z programem - stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i osiąganie 

przewidzianych rezultatów. 

5. Rozwiązywanie problemów - dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie 

środowiska programu do rozwiązywanego zadania. 

6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 

7. Aktywność na lekcjach. 

8. Współpraca w grupie. 

9. Wkład pracy ucznia. 



10. Stopień i rodzaj motywacji uczenia się. 

 

IV. Uczeń zobowiązany jest do: 

 

A. Przynoszenia na lekcje podręcznika (za brak podręcznika otrzymuje minus); 

B. Pilnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela; 

C. Solidnego wykonywania zadanych ćwiczeń; 

D. Wykonywania prac domowych; 

E. Dbania o swoje stanowisko pracy i powierzony mu sprzęt komputerowy. 
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