
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

 

INFORMATYKA 

 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych, 

- programu nauczania informatyki nr ZSM-I-PP-2012 i ZSM-T-I-PP-2019 

- podstawy programowej kształcenia ogólnego z informatyki, 

- Wewnątrzszkolnego Oceniania, 

- Statutu ZSM. 

 

2. Przedmiotem oceny są: 

- wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości, 

- wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania informatyki, 

-  wysiłek wkładany przez ucznia, 

- aktywność i systematyczność, 

- frekwencja na zajęciach. 

 

3. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 

- zmobilizowanie do aktywności poznawczej, 

- wdrażanie do systematyczności, 

- wskazanie ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach; 

- kształcenie umiejętności samooceny. 

 

4. Ocenie podlegają: 

➢ ćwiczenia praktyczne,
 

➢ odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami i pojęciami 

informatycznymi),
 

➢ prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień,
 

➢ aktywność, systematyczność oraz jakość pracy,
 

➢ współpraca w grupie,
 

➢ stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku 

komputerowym,
 



➢ sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności,
 

➢ kartkówki,
 

➢ prace domowe,
 

➢ prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, itp.
 

➢ udział w konkursach, olimpiadach.
 

 

W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu  

w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od momentu przyjścia do szkoły. 

 

5. Kryteria i sposoby oceniania: 

 

➢ 100% – celujący 

➢ 99% - 85% – bardzo dobry 

➢ 71% - 84% – dobry 

➢ 61% - 70% – dostateczny 

➢ 50% - 60% – dopuszczający 

➢ 49% i mniej – niedostateczny 

 

Średnia ważona uwzględnia wagę (rangę) poszczególnych ocen cząstkowych otrzymywanych przez 

ucznia w ciągu semestru. Obowiązujące wagi: 

 

Forma oceniania Waga 

Sprawdzian 6 

Poprawa sprawdzianu, odpowiedzi ustne 4 

Kartkówka, aktywność semestralna, 

wykonanie prac połączone z prezentowaniem 

wyników, nieprzestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy 

oraz higieny na stanowisku komputerowym 

3 

Ćwiczenia na lekcji, praca domowa, 

aktywność na zajęciach 
2 

 

➢ Uczniowie, którzy do dnia klasyfikacji rocznej mają ponad 50% godzin nieobecności na 

zajęciach nie będą klasyfikowani na koniec roku szkolnego.
 

➢ Każda pisemna forma sprawdzania wiedzy (najczęściej po zakończeniu działu) jest 

zapowiedziana przynajmniej na tydzień przed jej terminem i odnotowana w dzienniku 

elektronicznym.
 

➢ Uczeń ma możliwość poprawiania jedynie oceny niedostatecznej ze sprawdzianu i pracy 

klasowej, ale może poprawiać dany sprawdzian lub pracę klasową tylko raz, w terminie  

i w formie ustalonej przez nauczyciela. Nauczyciel wpisuje z poprawy tylko ocenę wyższą od tej, 

która została uzyskana w pierwszym terminie sprawdzianu lub pracy klasowej. 



➢ Nauczyciel może przeprowadzić bez zapowiedzenia „kartkówkę” obejmującą materiał ostatnich 

trzech lekcji. Oceny z kartkówki uczeń nie może poprawiać.
 

➢ Nieobecność na poprzednich zajęciach nie zwalnia ucznia z przygotowania do lekcji  

i możliwości odpowiedzi lub kartkówki.
 

➢ Uczeń ma 2 tygodnie na napisanie zaległego sprawdzianu. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku 

otrzymuje ocenę niedostateczną.
 

➢ Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek i innych form 

sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do 

wystawienia oceny niedostatecznej.
 

 

 

Sposoby informowania uczniów o wynikach 

 

Nauczyciel oddaje pracę pisemną w ciągu 2 tygodni od daty jej napisania informując 

tymsamym uczniów o uzyskanym wyniku. W pozostałych przypadkach nauczyciel informuje ucznia  

o ocenie w momencie wystawienia. 

 


