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PRZEDMIOTOWE   ZASADY OCENIANIA 

Z  INFORMATYKI 

DLA KLAS: IV c 2/2, V a, VIII f 
  

  



  

I Zasady ogólne 

1. Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności  uczniów  w  zakresie  

treści  nauczania z informatyki ze  szczególnym  uwzględnieniem poziomu i 

postępów ucznia  wynikających z podstawy programowej, szczegółowych 

kryteriów oceniania wynikających z realizowanego w  szkole programu nauczania. 

2 .Na  początku roku szkolnego nauczyciel informuje o zasadach oceniania . 

3. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie:  

-sprawdzianów umiejętności  

-odpowiedzi  ustnych  

-prezentacji  

-projektów  

-ćwiczeń  

-zadań  

-prac  domowych  

 II  Zasady  oceniania  

1. Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę. 

  

DZIAŁANIA  UCZNIA WAGA 

OCENY 

Sprawdzian umiejętności 6 

Odpowiedź ustna   4 

ćwiczenie 3 

Zadanie  2 

Aktywność, praca na lekcji  2 

Inna 1 

Udział w akademiach, uroczystościach, audycji, 

przygotowanie gazetki. 

1 

Udział w olimpiadzie, w konkursach i turniejach 1 

Znaczące osiągnięcia w olimpiadzie, w konkursach 

i turniejach 

5 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej 

i zaprezentowanie na lekcji 

3 

 

2. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie i brak zadania bez 
konsekwencji w postaci oceny niedostatecznej. 
 

3. Sprawdzian umiejętności jest zapowiedziany z  tygodniowym wyprzedzeniem i 

odnotowany w dzienniku elektronicznym.  

 

4. Ćwiczenia – praca ucznia na lekcji z wykorzystaniem podręcznika. 

 

6. Punktacja procentowa przy ocenianiu  prac pisemnych z informatyki 

 



100% - ocena celująca (6) - dotyczy tylko sprawdzianów obejmujących szerszy 

zakres wiadomości lub wykraczający podstawę programową; 

99% - 90% ocena bardzo dobra (5); 

89% - 75% - ocena dobra (4); 

74% - 50% - ocena dostateczna (3); 

49% - 35% - ocena dopuszczająca (2); 

poniżej 35% - ocena niedostateczna (1). 

 

7. Sprawdzone, ocenione prace uczniowie otrzymują od nauczyciela w ciągu dwóch 

tygodni od daty napisania danej formy sprawdzającej.  

 

8. Prace pisemne przechowywane są  szkole do końca danego roku szkolnego i 

udostępniane do wglądu rodzicom (prawnym  opiekunom ) podczas wywiadówek lub 

spotkań indywidualnych.  

 

9. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej do dwóch tygodni od jej otrzymania.  

Wyższe  oceny uczeń może poprawić za zgodą nauczyciela.  

 

10. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z pisemnej formy sprawdzania i oceniania   

w wyjątkowych sytuacjach losowych, np. dłuższa  choroba ,złe samopoczucie itp.  

  

11. Uczeń zwolniony z pisania danej formy sprawdzającej lub nieobecny w tym dniu 
na zajęciach jest  zobowiązany w  ciągu dwóch tygodni do jej napisania. Brak 
napisania pracy wiąże  się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
  
12. Aktywność ucznia oceniania jest  w  formie oceny lub ,,+”.   

Uczeń może otrzymać plusy ( +) za:   

- poprawne odrobienie pracy domowej (o niższym stopniu trudności),  

- wykonanie zadań dodatkowych,  

- aktywną pracę na lekcji (indywidualną i w grupie)  

- przyniesienie dodatkowych materiałów na lekcję.  

 Ilość plusów decyduje o ocenie:  

3 plusy = ocena  bdb 

   

13. Brak zeszytu,  pracy domowej uczeń ma obowiązek zgłosić przed lekcją.  

  

14. Uczeń otrzymuje ocenę  niedostateczną lub minusy (-) za:   
- brak pracy domowej,  
- negatywną pracę na lekcji 
Uczeń uzyskując   3 ,,- ” otrzymuje  ocenę  niedostateczną.  
 

15. Ocena śródroczna i roczna nie musi być średnią arytmetyczną wszystkich ocen 

ważonych. Decyzję o ocenie podejmuje nauczyciel w oparciu o średnią ważoną. 

Średnia jest obliczana według wzoru: 

 

 



suma iloczynów ocen i wag     =    O x W1 + O x W2 + O x W3 

suma  wag                                               W1  +  W2  + W3 

  

 0 – 1,69 – niedostateczny; 

1,70 – 2,59 – dopuszczający; 

2,60 – 3,59 – dostateczny; 

3,60 – 4,59 – dobry; 

4,60 – 5,59 – bardzo dobry; 

5,60 – 6,00 – celujący. 

 

16. Uczeń zawsze może zwrócić się do nauczyciela o pomoc i wsparcie.  

  

  

 


