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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

UCZNIÓW Z INFORMATYKI 

 

Celem przedmiotowego systemu oceniania jest wspieranie ucznia w rozwoju intelektualnym 

i osobowościowym. 

ZASADY PSO 

1. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o zapisy z rozporządzenia Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

2. Zasady PSO są zgodne z zasadami WSO. 

Obszary aktywności oceniane na lekcjach informatyki: 

 Aktywność, 

 Odpowiedzi ustne, 

 Testy, 

 Zadania domowe, 

 Zadania dodatkowe, 

Zasady oceniania: 

 Na lekcjach informatyki oceniane są ww. obszary aktywności. 

 Ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązywania zadania i jego 

prezentacji, a także terminowości wykonywanej pracy. 

 Uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, Zeszyt 

przedmiotowy jest własnością ucznia i jemu służy. Sposób jego prowadzenia nie podlega ocenie, 

natomiast oceniane są prace pisane na lekcjach i wybrane przez nauczyciela prace domowe. 

 Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może bez żadnych sankcji być nieprzygotowany do 

lekcji. 

 W ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia jednego nieprzygotowanie do lekcji bez podania 

powodu. 

 Za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje „-‘. 

 Za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Prace klasowe, testy, sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł ich 

pisać, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły. 

 Prace klasowe, testy, sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, a termin ich 

przeprowadzenia odnotowany w dzienniku lekcyjnym. 

 Prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki są gromadzone przez nauczyciela przez rok. Ma do nich 

wgląd uczeń i jego rodzice bądź opiekunowie. 
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 Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział 

w konkursach, przygotowując i wygłaszając referat na temat określony przez nauczyciela lub tworząc 

własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem). 

 Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku zrobienia zadania domowego oraz 

opanowania wiadomości i umiejętności. 

 Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcowej przyjmuje się następujące wyznaczniki: wiedza, 

umiejętności, systematyczność, aktywność, samodzielność. 

Kryteria oceny aktywności na lekcjach oraz jej braku: 

Uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za: 

o Właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu. 

o Gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć. 

o Podejmowane merytorycznej dyskusji. 

o Szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia. 

o Przygotowywanie dodatkowych materiałów do lekcji. 

o wykazanie się szczególnymi wiadomościami i umiejętnościami. 

o pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności. 

o inne formy twórczej aktywności na lekcji. 

 

Uczeń otrzymuje „-” z braku aktywności na lekcji za: 

o Zajmowanie się czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem. 

o Wykazanie braku oczywistych umiejętności. 

o Niszczenie prac kolegów. 

o Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni. 

o Inne formy braku twórczości na lekcji. 

 

Proponowany sposób przeliczania „+”i „-” na oceny: 

o Cztery „+” to ocena bdb 

o Trzy „+” i jeden „-„ to ocena db 

o  Dwa „+” i dwa „-„ to ocena dst 

o Jeden „+” i trzy „-„ to ocena dop 

o Cztery „-„ to ocena ndst 
 

ŚREDNIA WAŻONA 

Kategoria ocen Skrót Waga 

Sprawdzian spr. 2 

Odpowiedź ustana odp. 1 

Praca domowa pd. 1 
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Aktywność akt. 2 

Praca na lekcji /zadanie/ zad. 6 

Projekt pr. 4 

Poprawa zadania popzad. 2 

 

od 5,6 – cel 

4,61 -5,59 – bdb 

3,61 – 4,6 – db 

2,61 – 3,6 – dst 

1,51- 2,6 – dop 

1 – 1,5 - ndst 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny: 

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 - posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program z informatyki w gimnazjum, 

reprezentuje szkołę w konkursach wiedzy informatycznej i osiąga sukcesy, samodzielnie i twórczo 

rozwija zainteresowania informatyczne, biegle posługuje się wiadomościami z informatyki 

(obsługuje komputer w stopniu zaawansowanym, np. programy: do edycji tekstu i grafiki, arkusz 

kalkulacyjny, przeglądarki i wyszukiwarki internetowe), z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, proponuje niekonwencjonalne 

rozwiązania na lekcjach, w pracach domowych, jak również podczas zajęć pozalekcyjnych. 

Wykorzystał swoją wiedzę, np. napisał program edukacyjny, stworzył własną stronę WWW lub 

cykl prezentacji na wysokim poziomie. 

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności informatycznych obowiązujących w gimnazjum. 

Wykazuje ciekawe rozwiązania w trakcie wykonywanych ćwiczeń oraz posiada bardzo dużą 

wiedzę merytoryczną. W całości opanował materiał z zakresu nauczania w danej klasie. 

Ćwiczenia praktyczne realizuje prawidłowo, dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami. 

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę informatyczną do rozwiązania zadań i problemów w różnych 

sytuacjach. Jego prace spełniają wszystkie kryteria podane przez nauczyciela, terminowo 

wywiązuje się ze wszystkich zadań, jest aktywny na lekcjach, pracuje systematycznie i efektywnie 

współdziała w grupie. 
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ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności informatyczne w zakresie pozwalającym na rozwiązywanie 

problemów z informatyki przewidzianych w programie nauczania gimnazjum, poprawnie i 

samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale potrzebuje więcej czasu na ich 

realizację, jest pracowity i gotowy do podjęcia pracy, ma przygotowanie i umiejętności z zakresu 

realizowanego tematu. Wykazuje postępy w swojej pracy, ale nie opanował wszystkich 

umiejętności określonych w programie informatyki. Zdarza mu się nie wykonać pracy przed 

końcem lekcji, czasem przekracza terminy. Większość jego prac praktycznych spełnia wymagania 

podane przez nauczyciela na ocenę dobrą. 

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe umiejętności programowe z informatyki w gimnazjum umożliwiające 

rozwiązywanie zadań o średnim stopniu trudności (czasem przy pomocy nauczyciela), wymaga 

zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie, potrzebuje pomocy nauczyciela. Potrafi 

samodzielnie wykonać większość zadań wymaganych przez nauczyciela na ocenę dostateczną. 

Stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela przy wielu 

swoich pracach. 

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- wykonuje proste zadania, pracuje niesystematycznie, ma duże braki w wiadomościach i 

umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki. Nie korzysta z możliwości 

poprawiania prac praktycznych. 

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie wykonuje prostych zadania,  nie opanował minimum wiedzy pracuje niesystematycznie, jest 

niesamodzielny, ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają mu 

dalszą naukę. Nie korzysta z możliwości poprawiania prac praktycznych. 

 

zespół nauczycieli informatyki w szkole podstawowej 


