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Przedmiotowe Ocenianie z informatyki  

w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu 

 

Nauczyciel uczący: 

 Monika Popławska 

 

§1. 

 

1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach przedmiotowego oceniania 

 

Nauczyciel do 20 września każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z PO z 

informatyki uzyskując podpis ucznia na stosownym dokumencie. Informacja ma postać 

ustną i dotyczy: 

o wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, 

o kryteriów oceniania, 

o form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności, 

o częstotliwości sprawdzania i oceniania, 

o minimalnej liczbie ocen z przedmiotu, 

o zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych, 

o zasady poprawiania ocen, 

o zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był, 

o informacji o godzinie pedagogicznej, na której uczeń i rodzice może uzyskać pomoc 

ze strony nauczyciela, 

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie z danych zajęć 

edukacyjnych. 

Najistotniejsze informacje dotyczące PO uczniowie otrzymują na piśmie i mają 

obowiązek wkleić je do teczki oraz zapoznać z nimi rodziców. Rodzice mają obowiązek 

złożyć podpis informujący, że zapoznali się z przedmiotowym systemem oceniania.  

Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z PO z informatyki i w dzienniku 

lekcyjnym, a uczniowie składają podpis na stosownym dokumencie. 
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Całość zasad przedmiotowego oceniania z informatyki znajduje się na stronie 

internetowej szkoły www.sp2-przasnysz.pl 

§2. 

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne (Załącznik nr 1 - §7) 

 

§3. 

 

Formy i metody sprawdzania wiedzy 

 

Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: 

 ćwiczenia praktyczne, 

 praca na lekcji, 

 praca w grupach, 

 praca domowa, 

 prace dodatkowe, 

 odpowiedzi ustne. 

 

Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. 

Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 wartość merytoryczną, 

 stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 

 dokładność wykonania polecenia, 

 staranność i estetykę. 

 

Praca na lekcji – nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji. Systematyczność 

pracy na lekcji ucznia można oceniać znakiem plus (+), znakiem minus (-). 

 3 plusy otrzymane przez ucznia to ocena bardzo dobra 

 3 minusy to ocena niedostateczna (w rubryce aktywność). 

 

Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji , krótką 

poprawną odpowiedź ustną , aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy 

http://www.sp2-przasnysz.pl/


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu 

 

 

 

 

3  

rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji. 

Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, plików 

potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji. 

Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania 

wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

 Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze lub w innej formie. 

 Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o 

konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i 

nie może być oceniona negatywnie. 

 Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 

samodzielność, poprawność i estetykę wykonania. 

 Niewykonanie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela w dzienniku 

lekcyjnym znakiem „-„ 

 Uzyskanie 3 minusów równoznaczne jest z uzyskaniem przez ucznia oceny 

niedostatecznej. 

 

Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 

projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, 

prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

 wartość merytoryczną pracy, 

 stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 

 estetykę wykonania, 

 wkład pracy ucznia, 

 sposób prezentacji, 

 oryginalność i pomysłowość pracy. 

 

Odpowiedź ustna - nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy ucznia w formie ustnej 

z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy 

aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod 

uwagę: 

 zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 
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 prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

 zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

 sposób formułowania wypowiedzi. 

 

Szczególne osiągnięcia, w tym udział w konkursach informatycznych. 

Uczniowie biorący udział w konkursach informatycznych lub projektach informatycznych 

otrzymują ocenę celującą (ocenianie bieżące). 

 

§4. 

 

Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej 

 

1. Uczeń ma prawo do poprawy dostatecznej i niższej oceny cząstkowej z ćwiczeń 

praktycznych. Ocenę można poprawiać tylko jednorazowo. 

2. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawiania oceny w przypadku 

choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole, nie związanej z chorobą. 

3. Uczeń dokonuje poprawy oceny na lekcji informatyki lub w sposób określony przez 

nauczyciela. 

4. Ocena poprawiona zostaje wpisana do dokumentacji szkolnej (w dzienniku elektronicznym 

Librus, np. [2/4]). Do średniej brana jest pod uwagę ocena z poprawy. 

5. W przypadku uzyskania oceny niższej podczas poprawy uczeń otrzymuje poprzednią ocenę 

z pracy. 

§5. 

 

Sposób wystawiania oceny semestralnej i rocznej. 

 

Ocena semestralna lub roczna: 

 jest wystawiana na koniec każdego semestru z ocen uzyskanych w trakcie jego 

trwania, jest podsumowaniem całokształtu pracy ucznia. 

Oceny roczne są ocenami całkowitymi i wystawia się je na podstawie średniej ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia w całym roku szkolnym, zawartych w 

następujących przedziałach: 
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Ocena Próg 

Celujący 5,51 – 6,00 

Bardzo dobry 4,51 – 5,50 

Dobry 3,51 – 4,50 

Dostateczny 2,51 – 3,50 

Dopuszczający 1,51 – 2,50 

Niedostateczny 0,00 – 1,50 

 

Pozostałe ustalenia: 

Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen za I i II semestr. Ocena semestralna powinna być 

zbudowana z minimum: 

 przy 1 godz. tygodniowo - minimum 3 ocenach 

 przy 2 godz. tygodniowo - minimum 4 ocenach 

Nauczyciel ma prawo podwyższyć uczniowi ocenę śródroczną i roczną powyżej średniej jeśli: 

 uczeń bierze udział w konkursach informatycznych różnego szczebla; 

 czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 

 rozwiązuje zadania dodatkowe. 

 

§5. 

 

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

 

Na 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice zostaną 

poinformowani wpisem w e-dzienniku o przewidywanych ocenach dla dziecka. 

Rodzice uczniów, którzy zagrożeni są oceną niedostateczną z przedmiotu, poinformowani 

zostaną przez wychowawców o w/w ocenie na jeden miesiąc przed radą klasyfikacyjną w formie 

pisemnej lub w przypadku nieobecności za pośrednictwem poczty. 

Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę z przedmiotu o ile zostanie zachowany 

tryb odwołania oraz o ile spełnia warunki zapisane w WSO rozdział 3. 
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Poprawa oceny semestralnej lub rocznej ma formę sprawdzianu wykonanego przy użyciu 

programu/ów komputerowego/ych lub w formie sprawdzianu pisemnego. Zakres sprawdzianu 

zostaje ustalony przez nauczyciela i podany uczniowi jako wytyczne do uzyskania oceny 

wyższej niż przewidywana. 

Poprawiając ocenę semestralną lub roczną uczeń przystępuje do pracy pisemnej lub 

praktycznej analogicznie z zakresu wiedzy semestralnej lub rocznej. 

§6. 

 

Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce 

 

Formy kontaktów z rodzicami. 

 

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez: 

 omawianie ćwiczeń praktycznych, prac domowych, 

 komentarze w formie ustnej lub pisemnej, 

 informację o zasadach oceniania z informatyki na początku roku szkolnego. 

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce informatyki poprzez: 

 rozmowy indywidualne z nauczycielami informatyki w czasie zebrań 

klasowych i na spotkaniach indywidualnych, 

 korespondencję listowną, 

 e-dziennik, 

 inną formę ustaloną wspólnie (rodzic – nauczyciel). 

 

§7 

 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z informatyki dla klasy IV-VIII  

(załącznik nr 1) 

 

Stopień celujący /6/ uzyskuje uczeń, który: 

 

a) pracował systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, 

b) wykonywał wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu 

 

 

 

 

7  

absencji, 

c) wykazywał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela, 

d) biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów, teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

e) proponował rozwiązania nietypowe, 

f) wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program, 

g) reprezentował szkołę w konkursach przedmiotowych, 

h) wykazywał się systematycznością, zdyscyplinowaniem, pracowitością, 

i) stanowi wzór do naśladowania dla innych.  

 

Stopień bardzo dobry /5/ uzyskuje uczeń, który: 

 

a) pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, 

b) wykonywał wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej absencji 

c) wykazywał się wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań, problemów 

teoretycznych i praktycznych nieschematycznych o znacznym stopniu trudności, 

d) posiadł umiejętność dokonywania i uzasadniania uogólnień, 

e) potrafił rozszerzyć materiał, wykorzystując informacje spoza lekcji, 

f) jego wypowiedzi były bezbłędne pod względem rzeczowym i poprawnościowym, 

g) charakteryzował się sumiennością i znaczącymi postępami w nauce.  

 

Stopień dobry /4/ uzyskuje uczeń, który: 

 

a) pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu, 

b) opanował wiadomości umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce, 

c) poprawnie stosował wiadomości, 

d) rozwiązywał /wykonywał/ nietypowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

e) samodzielnie podawał istotne informacje, zauważał związki między nimi, 

f) dostrzegał problemy, używał pojęć i terminów z dziedziny, o której mówił, 

g) wypowiadał się pewnie, swobodnie, był pewien przekazywanych informacji, 

h) wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela a także uzupełniał 

ewentualne braki, 

i) wykazywał się samodzielnością, sumiennością, samodyscypliną.  
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Stopień dostateczny /3/ uzyskuje uczeń, który: 

 

a) pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę, 

b) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na 

poziomie, podstawowym określonym przez szkolny zespół przedmiotowy, 

c) umiał zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych i 

rozwiązywać zadania według poznanego wzorca. 

 

Stopień dopuszczający /2/ uzyskuje uczeń, który: 

 

a) wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu 

wiedzy z danego przedmiotu, 

b) rozwiązywał/wykonywał/ samodzielnie zadania typowe /wyćwiczone na lekcji/,o 

niewielkim stopniu trudności, 

c) pracował systematycznie w miarę swoich możliwości. 

 

Stopień niedostateczny /1/ uzyskuje uczeń, który : 

 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, określonych programem, 

nauczania w danej klasie, a stwierdzone braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie rozwiązywał /wykonywał / zadań o niewielkim stopniu trudności, 

c) nie pracował na lekcjach i w domu. 

 

§8. 

 

Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 

Wymagania dostosowuje się indywidualnie na podstawie dokumentów wydanych przez 

Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną.  

Dopuszcza się m.in.: 

 mylenie i trudności w wysławianiu się, 
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 wydłużony czas odpowiedzi, 

 problemy z koncentracją i nieśmiałością,  

 problemy z poznawaniem kształtów, 

 problemy manualne 

 problemy z koordynacją słuchowo-wzrokowo-ruchową, 

 inne trudności specyficzne dla przedmiotu. 

Wsparcie polega m.in. na: 

 wydłużeniu czasu przeznaczonego na ćwiczenia, 

 powtarzaniu poleceń i upewnianiu się, czy zostały dobrze przez ucznia zrozumiane, 

 pomocy w selekcjonowaniu wiadomości, 

 mobilizowaniu i wzmacnianiu pozytywnym ucznia. 

 

UCZEŃ ZDOLNY 

 indywidualizacja, stopniowanie trudności, 

 udzielanie pomocy koleżeńskiej, 

 powierzanie odpowiedzialnych ról, 

 tworzenie sytuacji dydaktycznych, które będą wyzwaniem i źródłem satysfakcji, 

 umożliwianie wykazania się wiedzą w konkursach przedmiotowych. 

 

UCZEŃ Z ADHD 

 wyznaczanie konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze możliwe do 

zrealizowania, 

 pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności 

 wydawanie jasnych precyzyjnych poleceń na raz tylko jedno polecenie, 

 skracanie zadań 

 zadawanie małych partii materiału, 

 skracanie prac domowych, 

 wydłużanie czasu odpowiedzi, 

 angażowanie ucznia w konkretne działania, 

 przypominanie o regułach, 

 opracowanie zrozumiałego dla ucznia kontraktu, 

 szukanie przekazywanie uczniowi informacji nt. sposobu rozładowywania napięcia, 
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które są akceptowane w klasie. 

§ 9. 

 

Ustalenia końcowe 

 

1. Oceniamy – systematycznie, rzetelnie, sprawiedliwie. 

2. Oceny są jawne. 

3. Prace ucznia są przechowywane przez nauczyciela do 31.08 każdego roku i udostępniane 

rodzicom podczas zebrań, spotkań indywidualnych z rodzicami, w czasie konsultacji lub 

w innej formie ustalonej w kontaktach rodzic-nauczyciel. 

§10. 

 

Ewaluacja 

 

Ewaluacja ma na celu określenie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej, na 

którą mają wpływ nauczyciel, uczniowie, rodzice. Ewaluacja dokonywana będzie raz  

w roku, a informacje zbierane będą: 

 na podstawie wyników zewnętrznego sprawdzianu umiejętności i kompetencji, 

 na podstawie wyników ćwiczeń praktycznych, 

 w wyniku rozmów z rodzicami. 
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