
Przedmiotowy System Oceniania z informatyki  

I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów i odwoływania się od oceny klasyfikacyjnej:  

1. Oceniane są następujące formy aktywności uczniów: 

* wykonywanie zadań w czasie lekcji (z bieżącego materiału), 
* projekty zespołowe, 

* sprawdziany wiedzy i umiejętności (praktyczne i teoretyczne) obejmujące 
szerszy zakres materiału, 

* praca twórcza wkraczająca poza zakres programowy (praca własna), 

* udział w konkursach. 
 

2. Uczeń, który był nieobecny w dniu sprawdzianu, zalicza go w innym terminie 

ustalonym z nauczycielem. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić ucznia o planowanej ocenie klasyfikacyjnej  
śródrocznej lub rocznej niedostatecznej nie później niż 25 dni, a przypadku 

pozostałych ocen nie później niż 14 dni przed zatwierdzeniem wyników klasyfikacji 

na posiedzeniu rady pedagogicznej. 

4. Uczeń ma prawo do poprawy proponowanej oceny klasyfikacyjnej w formie 

sprawdzianu obejmującego materiał z całego semestru lub roku szkolnego w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni  

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z informatyki 

została ustalona niezgodnie z obowiązującym WSO i PSO.  

 

 

 

II. Zasady ustalania oceny śródrocznej i rocznej. 

Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne 
wystawiane są wg skali l - 6 (w przypadku ocen cząstkowych oraz klasyfikacyjnych 

śródrocznych dopuszczalne są stopnie z „+" i „-") zgodnie z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania. 

Ocenę półroczną i roczną ustala się w oparciu o poszczególne oceny cząstkowe, przy 

czym większą wagę (0,6) mają oceny ze sprawdzianów. 
 

III. Wymagania na poszczególne oceny 

Celujący 

Uczeń samodzielnie wykonuje przy użyciu komputera wszystkie zadania z lekcji  

i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są 

zawarte w programie informatyki. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. 

Ćwiczenia na lekcji wykonuje bezbłędnie, trzeba dostarczać mu dodatkowych, 

trudniejszych zadań. Bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich 

poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak pomoc innym 

uczniom lub nauczycielom w wykorzystywaniu komputera na  lekcjach.  

 

Bardzo dobry 

Uczeń samodzielnie wykonuje przy użyciu komputera wszystkie zadania z lekcji. 

Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest 



aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy 

wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie.  

Dobry 

Uczeń samodzielnie wykonuje przy użyciu komputera nie tylko proste zadania. 
Opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie informatyki. 

Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy 

wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie.  

Dostateczny 

Uczeń potrafi wykonać przy użyciu komputera proste zadania, czasem z niewielką 
pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym 

wymagań zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach stara się 

pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy 

wykonywane na lekcji ćwiczenia.  

Dopuszczający 

Uczeń czasami potrafi wykonać przy użyciu komputera proste zadania, opanował część 

umiejętności zawartych w podstawie programowej, sprostał wymaganiom 

bezwzględnego minimum. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są 

zmienne, nie kończy niektórych wykonywanych ćwiczeń. Braki w wiadomościach i 

umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy 

i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. 

Niedostateczny 

Uczeń nie potrafi wykonać przy użyciu komputera prostych zadań. Nie opanował 
podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej. Nie wykazuje 

postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonywanych 

ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki na 

wyższym poziomie. 

Ważne! 

Naruszenie regulaminu pracowni komputerowej będzie każdorazowo karane cząstkową 

oceną niedostateczną. 

 


