
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI   

W KLASACH IV- VIII  

W Szkole Podstawowej 1 im. Józefa Piłsudskiego z Oddziałami Integracyjnymi w 

Pruszkowie  

Przedmiotowy system oceniania z informatyki został opracowany na podstawie:   

1. Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego  

2. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO)  

3. Podstawy programowej  

4. Programu nauczania informatyki: „ Informatyka” Autorzy: W. Jochemczyk, I. 

Krajewska - Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski.  

  

Wymagania programowe określone są dla każdego poziomu klas. 

Ocenianie ma na celu:  

• poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie,  

• pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,  

• motywowanie ucznia do dalszej pracy,  

• dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno                  

- wychowawczej.  

Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatyki powinno wiązać się z szukaniem 

odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu w obrębie danego konkretnego zagadnienia 

programowego uczeń:  

1. rozumie pojęcia z nim związane, potrafi podać dla nich przykłady i kontrprzykłady, zna 

definicje, potrafi uczestniczyć w klasyfikowaniu i definiowaniu pojęć;  

2. zna podstawowe algorytmy postępowania przy rozwiązywaniu standardowych 

problemów;  

3. umie rozwiązywać problemy o wyższym stopniu trudności;  

4. opanował materiał nauczania z danego semestru, czy roku;  

5. aktywnie uczestniczy w zajęciach;  

6. uczestniczy w pracy pozalekcyjnej, konkursach, olimpiadach;  

7. umie posługiwać się językiem informatyki, umie stosować swoje wiadomości                        

i umiejętności z informatyki w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin.  

Przedmiotem oceny są:  

• wiedza i umiejętności, oraz wykorzystywanie własnych możliwości;  

• wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania 

informatyki, oraz wymagań programu nauczania;  



• wiadomości i umiejętności jakie nabył uczeń w trakcie samodzielnej działalności 

informatycznej poza szkołą;  

• wysiłek wkładany przez ucznia;  

• aktywność i systematyczność;  

• samodzielne prace ucznia – prace domowe, referaty, prezentacje itp.;  

• umiejętność pracy w zespole.  

  

I. Cele edukacyjne:  

Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności 

wykorzystywania poznanych wiadomości i umiejętności informatycznych w życiu codziennym 

i przyszłej pracy zawodowej. Wyrobienie nawyków stosowania programów multimedialnych 

oraz Internetu do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin nauki i rozwoju osobistego ucznia. 

Umiejętne współdziałanie w zespole. Integrowanie wiedzy informatycznej z innymi 

przedmiotami. Kształtowanie zasad ergonomicznej pracy przy komputerze.  

  

II. Obszary podlegające ocenie:  

Badanie kompetencji ucznia z informatyki odbywa się przy komputerze, dlatego każdy 

sprawdzian lub test planowany jest jako praktyczny – uczeń wykonuje zadania korzystając                    

z komputera i odpowiedniego oprogramowania; forma zadań nie odbiega od ćwiczeń, które 

uczniowie wykonują na zajęciach. Sprawdzanie umiejętności dotyczy:  

• Rozwiązywania problemów za pomocą komputera,  

• Łączenia umiejętności praktycznych z wiedzą teoretyczną oraz znajomości 

podstawowych metod pracy na komputerze,  

• Znajomości wspólnych dla różnych programów mechanizmów i podstawowych pojęć i 

metod informatyki,  

• Aktywności na lekcjach,  

• Praca twórcza wykraczająca poza zakres programowy (praca własna),  

•  Udział w konkursach,  

III. Ocenie podlegają  

1. Praca na lekcji  

• Ćwiczenia praktyczne,  

• Odpowiedzi ustne  

• Aktywność, systematyczność oraz jakość pracy  

• Współpraca w grupie,  

• Stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na 

stanowisku komputerowym,  

• Zainteresowanie tematem lekcji,  

• Przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji.  



2. Uczniowie są zapoznawani z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny.   

Prace pisemne oceniane są za pomocą systemu punktowego. Stosuje się następujący sposób 

przeliczania punktów na ocenę szkolną:   

1) poniżej 32% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny,   

2) 33% - 49% – dopuszczający,   

3) 50% - 74% – dostateczny,   

4) 75% - 88% – dobry,  

5) 89% - 95% – bardzo dobry,    

6) 96%- 100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący.  

    Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.  

3. Kartkówki.  

4. Prace podejmowane z własnej inicjatywy.  

5. Udział w konkursach i olimpiadach.  

6. Zasady oceniania i  poprawiania ocen 

- Uczeń wszystkie prace wykonuje podczas lekcji, jeśli nie zdążył jej skończyć ma prawy 

dokończyć ją na najbliższej godzinie lekcyjnej. 

- Wszystkie prace praktyczne, sprawdziany, kartkówki są oceniane. Jeśli uczeń jest na lekcji 

nieobecny albo z jakiś innych powodów nie pokazał wykonanej przez siebie pracy otrzymuje 

„bz” czyli brak zadania. 

- W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczenia zadania w terminie dwóch tygodni 

od momentu przyjścia do szkoły. W przypadku stwierdzenia, że uczeń unika zajęć nauczyciel 

może wstawić za brak zaliczenia zadania czy sprawdzianu ocenę niedostateczną.   

- Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny z pracy praktycznej, z której uzyskał 

ocenę niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną w terminie 2 tygodni od daty sprawdzenia i 

ocenienia pracy przez nauczyciela.  

- Uczeń może poprawić ocenę lub uzupełnić zaległości w trakcie dodatkowych zajęć poza 

lekcją (np. w godzinach, kiedy pracownia jest otwarta) lub w domu, jeśli jest taka możliwość.  

- Nie przewiduje się poprawy ocen na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej.  

- Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach 

w pracy ucznia oraz wgląd do prac praktycznych podczas indywidualnych dyżurów nauczyciela 

oraz w trakcie dni otwartych. 

 - W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczenia zadania w terminie dwóch 

tygodni od momentu przyjścia do szkoły. W przypadku stwierdzenia, że uczeń unika zajęć 

nauczyciel może wstawić za brak zaliczenia ocenę niedostateczną.   

- Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i 

rozporządzenia MEN. 

IV. Tryb oceniania:  

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.  Oceny bieżące, śródroczne i oceny klasyfikacyjne 

roczne wystawiane są wg skali 1 – 6. Wszystkie oceny są jawne.   



     

V. Ogólne wymagania na poszczególne oceny  

Ocena celująca (6) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji 

oraz dostarczone przez nauczyciela trudniejsze zadania dodatkowe; jest aktywny i pracuje 

systematycznie; posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza te, które są wymienione 

w planie wynikowym; w konkursach informatycznych przechodzi poza etap szkolny; w razie 

potrzeby pomaga nauczycielowi (np. przygotowuje potrzebne na lekcję materiały pomocnicze, 

pomaga innym uczniom w pracy); pomaga nauczycielom innych przedmiotów w 

wykorzystaniu komputera na ich lekcjach. 

 

Ocena bardzo dobra (5) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z 

lekcji; jest aktywny i pracuje systematycznie; posiada wiadomości i umiejętności wymienione 

w planie wynikowym; w razie potrzeby pomaga nauczycielowi (pomaga innym uczniom w 

pracy). 

 

Ocena dobra (4) – uczeń wykonuje samodzielnie i niemal bezbłędnie łatwiejsze oraz niektóre 

trudniejsze zadania z lekcji; pracuje systematycznie i wykazuje postępy; posiada wiadomości i 

umiejętności wymienione w planie wynikowym. 

 

Ocena dostateczna (3) – uczeń wykonuje łatwe zadania z lekcji, czasem z niewielką pomocą, 

przeważnie je kończy; stara się pracować systematycznie i wykazuje postępy; posiada większą 

część wiadomości i umiejętności wymienionych w planie wynikowym. 

 

Ocena dopuszczająca (2) – uczeń czasami wykonuje łatwe zadania z lekcji, niektórych zadań 

nie kończy; posiada tylko część wiadomości i umiejętności wymienionych w planie 

wynikowym, jednak brak systematyczności nie przekreśla możliwości uzyskania przez niego 

podstawowej wiedzy informatycznej oraz odpowiednich umiejętności w toku dalszej nauki. 

 

Ocena niedostateczna (1) – uczeń nie wykonuje nawet łatwych zadań z lekcji; nie  posiada 

wiadomości i umiejętności wymienionych w planie wynikowym, brak systematyczności 

przekreśla możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy informatycznej oraz 

odpowiednich umiejętności w toku dalszej nauki. 

 

    Ocena postępów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

Oceniając uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciel przede wszystkim 

stosuje się do zaleceń poradni zawartych w opinii lub orzeczeniu oraz:  

● w przypadku wszystkich dysfunkcji dostrzega u uczniów częściowy sukces, progresję w 

przełamywaniu trudności,  

● bierze pod uwagę włożony wysiłek i chęć pokonania trudności, a nie tylko uzyskane efekty, 

● nagradza za aktywność podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach i zadaniach 

dodatkowych,  

● w przypadku ucznia bardzo zdolnego próbować włączać go w proces oceniania wykonanej 

przez niego pracy, wyciągać wspólnie z nim wnioski stymulujące dalszy jego rozwój;  

 

Uczniowie, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe, mają prawo do:  

● wydłużonego czasu pracy  

● indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie wykonywania zadań  



● innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań wykonywanych samodzielnie. 

 

VI. Oceny semestralne i roczne.  

1. Ocenę semestralną i roczną nauczyciel wystawiana tydzień przed terminem klasyfikacji.  

2. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, rodziców,                    

oraz wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją.  

3. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią uzyskanych ocen.  

4. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku.  

Opracowała:  

Nauczyciel informatyki   

        Beata Sławczyńska 

 


