
 

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki 

Ocenie podlegają:  

1. Sprawdziany (waga 4) są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest 
sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia.  

  Sprawdzian planuje się na zakończenie działu, który obejmuje treści teoretyczne. 

 Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

 Przed pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

W ocenie prac pisemnych ustala się następujący procentowy wskaźnik przeliczania 
punktacji na daną ocenę 

Stopień z prac pisemnych  % progi poszczególnych ocen  

6 95-100 

5 85-94 

4 70-84 

3 50-69 

2 30-49 

1 0-29 

 

 Poprawa prac pisemnych jest dobrowolna. Stopień z poprawy wpisuje się w tą samą 

kolumnę w dzienniku elektronicznym. Do średniej ważonej liczy się stopień z poprawy. 

Poprawianie ocen powinno odbywać się w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie 

później niż w ciągu tygodnia od otrzymania oceny. 

2.  Ćwiczenia praktyczne (waga 3) 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. 

3. Odpowiedź ustna (waga 2) obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. 
Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę: 
• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 
• właściwe posługiwanie się pojęciami, 
• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 
• sposób formułowania wypowiedzi. 

4. Praca domowa (waga 1) jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania 
wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

 
5. Aktywność i praca ucznia na lekcji (waga 2) są oceniane: 

•  za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, 
aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, 
przygotowanie do lekcji. 

 



6. Prace dodatkowe ( waga 2) obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, 
prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy 
naukowych, prezentacji (np. multimedialnej). 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. 

7. Szczególne osiągnięcia (waga 5) uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych 
(szkolnych i międzyszkolnych). 

8. Uczeń ma obowiązek uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole w ciągu 
dwóch tygodni od powrotu do szkoły lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeśli 
uczeń nie wykona zadania praktycznego w czasie zajęć, otrzymuje – (minus) i ma obowiązek 
uzupełnienia braków w ciągu dwóch tygodni, w przeciwnym razie otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 
Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania, bez podania 
przyczyny, jeden raz w półroczu. 
 
9. W czasie trwania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ocenie 
podlegają w szczególności:  

 terminowość wykonania zadania praktycznego, pracy domowej, 

 aktywność, zaangażowanie i systematyczność z uwzględnieniem indywidualnych 

możliwości dziecka.  

W sytuacji, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość i nie przysyła nauczycielowi zadanych obowiązkowych prac w 
określonym terminie bez uzasadnionej przyczyny, otrzymuje ocenę niedostateczną za brak 
wykonania zadania.  

 10. Oceny klasyfikacyjne śródroczna i roczna nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

Przy ocenie klasyfikacyjnej rocznej uwzględnia się osiągnięcia ucznia z pierwszego półrocza. 

Ocena śródroczna i roczna nie może być niższa, niż ocena wyliczona wg średniej ważonej. 

Średniej ważonej przyporządkowuje się następujące oceny: 

 

Średnia ważona Stopień 

Poniżej 1,60 Niedostateczny 

Od 1,6 do 2,59 Dopuszczający 

Od 2,6 do 3,59 Dostateczny 

Od 3,6 do 4,59 Dobry 

Od 4,6 do 5,59 Bardzo dobry 

Od 5,6 Celujący 
 


