
Przedmiotowy system oceniania - informatyka 
KI. IV-VIII 

Szkoła Podstawowa w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki 
 
I. Ocenia się: 

1. W stopniach szkolnych, określonych w zarządzeniu w sprawie zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów 

2. Za pomocą plusów i minusów (5 plusów = bdb, 5 minusów = ndst). 

 

lI.  Zasady oceniania 

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

z możliwością stworzenia indywidualnego programu „naprawy”. Uczeń za nieprzygotowanie do 

lekcji i za brak podręcznika otrzymuje jeden minus. Ma obowiązek przynajmniej podjąć próbę 

wykonania każdego zadania zleconego podczas lekcji przez nauczyciela. Uczeń może skreślić 

minus, jeżeli zgłosi nauczycielowi na następnej lekcji chęć wykonania zadania dodatkowego. 

2. Ocenie podlegają: 

A. Praca na lekcji: 

• ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania 

celów operacyjnych lekcji, 

• odpowiedzi ustne, 

• jakość pracy i aktywność na lekcji, 

• współpraca w grupie. 

B. Sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, 

zapowiedziane tydzień wcześniej. 

Punktacja: 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 69% - dostateczny 

70% - 89% - dobry 

90% -100% - bardzo dobry 

celujący - osiągnięcia uzyskane podczas konkurów informatycznych i zajęć pozalekcyjnych, 

wiadomości i umiejętności wykraczające poza zakres przewidziany w podstawie programowej 

C. Prace domowe: 

• bieżące - utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji, 

• długoterminowe - stanowiące pracę nad projektem tematycznym, 

•  prace nieobowiązkowe - będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia 

wiadomości i umiejętności np. prowadzenie stałego działu w gazetce szkolnej; 

D. osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych. 

3. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności. Ze 

względu na regulamin pracowni informatycznej wszelkie prace i sprawdziany przeprowadzone 

na komputerze uczeń musi zgłosić do oceny 5-10 min przed zakończeniem lekcji. 

 

III. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej (raz w 

semestrze oceny dostatecznej ze sprawdzianu obejmującego większy zakres materiału) pod 

warunkiem, że zgłosi chęć poprawy w ciągu tygodnia od terminu jej otrzymania. 

 

IV. 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 oraz udział w konkursach przedmiotowych. 

8. Współpraca w grupie. 

9. Wkład pracy ucznia. 

10. Stopień i rodzaj motywacji uczenia się. 

 

V. Uczeń zobowiązany jest do: 

 

A. Przynoszenia na lekcje podręcznika; 

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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