
Przedmiotowe Zasady Oceniania 

Przedmiot: Informatyka  

 

1. Przedmiotem oceny są: 

 wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; 

 posługiwanie się pojęciami, narzędziami oraz prawidłową terminologią informatyczną; 

 stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku 

komputerowym; 

 efektywna praca z poznanymi programami komputerowymi służąca osiąganiu przewidzianych 
rezultatów; 

 umiejętność rozwiązywania problemów oraz dobór skutecznych metod; 

 zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych; 

 aktywność i systematyczność. 

2. Ocenie podlegają: 

a) Praca na lekcji: 

 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. 

b) Sprawdziany, testy wiadomości i umiejętności.  

c) Kartkówki. 

d) Prace domowe. 

e) Projekty, referaty, prezentacje. 

f) Wykonane prace dodatkowe. 

g) Udział w konkursach, olimpiadach. 

h) Udział w kole przedmiotowym, pomoc w pracach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

pracowni. 

3. Ocenę semestralną i roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, zgodnie z procedurą 

obowiązującą w WZO. 

 

4. Oceny śródroczne i roczne ustala się w stopniach według tradycyjnej skali: 

Stopień celujący  -  6 

Stopień bardzo dobry -       5 

Stopień dobry  -      4 

Stopień dostateczny -      3 

Stopień dopuszczający -       2 

Stopień niedostateczny -          1 
 

5. Prace kontrolne są zapowiadane minimum 7 dni przed terminem.  

6. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji mogą odbywać się bez zapowiedzi. 

7. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

8. Ocena śródroczna jest oceną za całą pracę w semestrze, jeżeli jest niedostateczna uczeń jest 

zobowiązany poprawić ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
 

9. Kryteria oceny 

Ocenę celujący -otrzymuje uczeń: 

 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania z Informatyki, 

 prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 



praktycznych, proponuje rozwiązanie nietypowe, 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych na szczeblu wojewódzkim, rejonowym 
lub krajowym, 

 wypełnia wymagania takie jak na ocenę bardzo dobry i ponadto. 
Ocenę bardzo dobry – otrzymuje uczeń , który: 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania informatyki, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

 posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych, 

 umie zastosować posiadaną wiedzę przy rozwiązywaniu zadań nietypowych,  

 swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym i systemem operacyjnym, 

 wypełnia wymagania takie jak na ocenę  dobry i ponadto. 
Ocenę dobry – otrzymuje uczeń, który: 

 rozumie polecenia i instrukcje, zna omawianą na zajęciach problematykę i w sposób logiczny ją 
prezentuje, 

 opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania informatyki na poziomie 

dobrym,  

 wypowiedzi  ucznia  są  zawsze  poprawne  merytorycznie  i  wyczerpujące, przemyślane i logiczne, 

 poprawnie stosuje nabyte wiadomości,  

 rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretycznych i praktyczne, 

 dobrze posługuje się oprogramowaniem użytkowym, 

 wypełnia wymagania takie jak na ocenę dostateczny i ponadto. 
  Ocenę dostateczny – otrzymuje uczeń, który: 

 rozumie polecenia i instrukcje, oraz zagadnienia omawiane na zajęciach, 

 opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania informatyki na poziomie 
zadawalającym,  

 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności i przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela, 

 stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczycieli, 

 poprawnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym, 

 wypełnia wymagania takie jak na ocenę dopuszczający i ponadto. 
Ocenę dopuszczający - otrzymuje uczeń, który: 

 opanował   niewielki  zakres  elementarnych  wiadomości  i  podstawowe pojęcia, które wynikają z 
podstawy programowej z Informatyki, 

 nie potrafi samodzielnie ustnie przekazać wiadomości – wymaga zadania pytań dodatkowych ze strony 

nauczyciela lub poleceń i wskazówek naprowadzających, 

 z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania teoretyczne i praktyczne, 

 dysponuje podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi uzupełnienie braków w czasie dalszego 
kształcenia, 

 zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego 
i umie je odtwarzać z pomocą nauczyciela, 

 rozumie pytania i polecenia, 

 zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania, 

 ma trudności z obsługą programów użytkowych, 

 potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności, 

 

Ocenę niedostateczny - otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej klasy, 

 braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuację dalszej nauki z zakresu 
przedmiotu, 

 nie potrafi wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 

 


