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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA   

  

I. Zadania systemu oceniania  

1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.  

2. Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.  

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy.  

4. Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnej nauki.  

5. Dostarczenie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania przyjętych celów kształcenia 
informatycznego, szczególnie w zakresie umiejętności.  

6. Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.  

  

II. Sposób oceniania  

1.  Oceny wyrażone stopniem (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny).  

  

III. Zasady oceniania  

1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami w myśl zasad sprawiedliwości.  

2. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione; uczeń ma również możliwość samooceny oraz oceny 
swojej pracy przez kolegów.  

3. Ocenie podlegają:  

a) praca na lekcji  

• ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów 
operacyjnych lekcji,  

• odpowiedzi ustne/pisemne,  

• jakość pracy i aktywność na zajęciach,  

• współpraca w grupie;  

b) sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdej partii zrealizowanego materiału, poprzedzone powtórką 
materiału, zapowiedziane tydzień wcześniej  

c) prace (zadania) domowe  

• bieżące – utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji,  

• prace nadobowiązkowe – będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia wiadomości  
i umiejętności, stanowiące pracę nad projektem tematycznym;  

d) osiągnięcia w konkursach   

4. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności w przypadku swojej nieobecności, a także 
prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie 14 dni (od uzyskania niesatysfakcjonującej go 
oceny lub pojawienia się po nieobecności). W uzasadnionych sytuacjach, np. dłuższa choroba ucznia, termin 
sprawdzianu lub poprawy ustalany jest z nauczycielem indywidualnie.  

5. W przypadku udziału ucznia w poprawie sprawdzianu, nauczyciel zmienia dotychczasowy stopień na nowy, 
uzyskany na tej poprawie, bez względu na to, czy jest on wyższy, czy niższy od poprzednio otrzymanego na 
sprawdzianie.  

6. W sytuacji, gdy uczeń ma trudności z opanowaniem umiejętności związanych z realizacją materiału, ma prawo  
do ustalenia z nauczycielem indywidualnego programu „naprawy”  

7. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 1 raz w ciągu semestru. Nieprzygotowanie obejmuje:  

• brak zadania domowego,  

• odpowiedź.  

Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przez ucznia po sprawdzeniu obecności.  

  

IV. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny  

1. Posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod technologii informacyjnej i związaną z nią prawidłową 
terminologią.  

2. Przygotowanie stanowiska pracy z komputerem w pracowni szkolnej do pracy według zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy.  

3. Organizacja pracy.  

4. Praca z programem komputerowym – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i osiąganie 
przewidzianych rezultatów.  

5. Rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu do 
rozwiązywanego zadania.  

6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.  

7. Aktywność na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.  
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8. Współpraca w grupie.  

9. Wkład pracy ucznia.  

10. Stopień i rodzaj motywacji uczenia się.  

  

V. Narzędzia sprawdzania osiągnięć uczniów i przewidziana liczba ocen  

1. Sprawdziany praktyczne  – 1 ocena w semestrze (zakończenie pracy w danym programie, skończony 
rozdział/rozdziały) 2.   

2. Ćwiczenia praktyczne – najmniej 2 oceny w semestrze.  

3. Odpowiedzi ustne/pisemne (z 2- 3ostatnich zajęć) lub (zamiennie jako wypowiedź pisemna) /i - test wiedzy 
(zadania zamknięte) – 1 ocena w semestrze.   

4. Postawa ucznia (1 ocena w semestrze)  

5. Prace (zadania) domowe – na bieżąco.  

6. Inne formy aktywności (udział w konkursach, wykonywanie zadań nadobowiązkowych) – zgodnie z ustalonymi 
terminami.  

  

VI. Zasady ustalania oceny bieżącej  

1. Obszary, w których uczeń oceniany jest w zakresie wiadomości i umiejętności z zajęć komputerowych:  

• sprawdziany oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są według zasad podanych wcześniej przez nauczyciela,  

• odpowiedzi ustne/pisemne oraz prace domowe, za które stawia się stopnie w zależności od obszerności 
 i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności.  

2. Obszar, w którym uczeń oceniany jest w zakresie postaw w stosunku do przedmiotu zajęcia komputerowe:  

• przygotowanie stanowiska pracy z komputerem,  

• aktywność i zaangażowanie na zajęciach,  

• współpraca w grupie,  

• tempo pracy,  

• przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy,  

• stopień realizacji działań nadobowiązkowych,  

• udział w konkursach i uzyskiwane w nich osiągnięcia.  

  

VII. Skala przeliczania punktów uzyskanych ze sprawdzianów (testów) na oceny wyrażone stopniem  

100% - celujący (6) 

99% - 96% - bardzo dobry + (5+) 

95% - 91% - bardzo dobry (5) 

90% - 86% - bardzo dobry - (5-) 

85% - 81% - dobry+ (4+) 

80% - 76% - dobry (4) 

75% - 71% - dobry - (4-) 

70% - 66% - dostateczny + (3+) 

65% - 61% - dostateczny (3) 

60% - 56% - dostateczny – (3-) 

55% - 51% - dopuszczający+ (2+) 

50% - 46% - dopuszczający (2) 

45% - 31% - dopuszczający –(2-) 

30% -   0% - niedostateczny (1)

   

VIII. Sposób przekazywania informacji uczniom i ich rodzicom  

  

Nauczyciel – uczeń:  

• Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z programem nauczania, standardami wymagań  
i przedmiotowym systemem oceniania.  

• Nauczyciel ustnie uzasadnia wystawioną ocenę.  

• Nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną o wynikach oceniania w zakresie postaw w stosunku do 

przedmiotu. 

• Nauczyciel pomaga uczniowi w samodzielnym planowaniu pracy, nauki i rozwoju.  

• Nauczyciel wdraża ucznia do samooceny.  

  

Nauczyciel – rodzice:  

• Nauczyciel wskazuje rodzicom możliwe sposoby zapoznania się z programem nauczania, standardami 
wymagań i przedmiotowym systemem oceniania.  

• Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami odbywają się w czasie ogólnych zebrań szkolnych i na 
prośbę rodzica..  

  

Uczniowie mogą odwołać się od oceny semestralnej lub rocznej zgodnie z zasadami przyjętymi w WSO.  

  



II etap edukacji  zajęcia komputerowe (kl. 6), informatyka (4-5) 

 
 

  3  

IX. Ocena pracy ucznia  

  
Oznaczenia:  
  

 (P) — wymagania podstawowe  
  
[oceny: dopuszczająca (2), dostateczna (3)],  

  
(PP) — wymagania ponadpodstawowe  

    
[ocena: dobra (4), bardzo dobra (5)],  

  

Dopuszczająca (2)  

    Uczeń:   

Zakres wiedzy i 

umiejętności   
Opanował wiedzę niezbędną w toku dalszego kształcenia [P].  Wykazuje 

niewielkie zainteresowanie przedmiotem.   

Pracuje z pomocą nauczyciela.   

W niewielkim zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań Słownictwo informatyczne opanował w  

niewielkim zakresie.   
Korzysta z pomocy nauczyciela, by wykazać się wiedzą.   
Korzysta z opcji programu w niewielkim zakresie.   
Nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.   

Sprawność 

wykonywania zadań   
Przy pomocy nauczyciela wykonuje powierzone zadania.   
Tempo pracy nie pozwala na wykonywanie większości zadań przewidzianych programem [P].   
Poprawnie posługuje się klawiaturą, pisze wolno, popełnia liczne błędy.   

Dostateczna (3)    

    Uczeń:   

Zakres wiedzy i 

umiejętności   
Opanował podstawową wiedzę przewidzianą przez program [P].  Wykazuje 

niewielkie zainteresowanie przedmiotem.   

Pracuje z niewielką pomocą nauczyciela.   
W niewielkim zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań Wypowiedzi ucznia nie wyczerpują 

całości tematu.   
Czyta tekst ze zrozumieniem z niewielką pomocą nauczyciela.   

Słownictwem informatycznym posługuje się nie zawsze poprawnie, popełnia nieliczne błędy.   
Korzysta z opcji programu w zakresie umożliwiającym wykonanie podstawowych operacji [P].   

W wykonanej pracy nie widać inwencji twórczej.   
Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.   

Sprawność 

wykonywania zadań   
Sprawnie, z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje zadania.   
Tempo pracy umożliwia wykonywanie podstawowych zadań przewidzianych programem [P].   
Dobrze posługuje się klawiaturą, popełnia nieliczne błędy.   

Dobra (4)   

 

    Uczeń:   

Zakres wiedzy i 

umiejętności   
Posiada większość wiedzy przewidzianej przez program [P;PP].  

Wykazuje zainteresowanie przedmiotem.  Pracuje zawsze 

samodzielnie.   

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań.  Czyta 

tekst ze zrozumieniem.   

Zawsze poprawnie posługuje się słownictwem informatycznym. Wypowiedzi ucznia nie wyczerpują całości tematu.  

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych umiejętności z niewielką pomocą nauczyciela.  Pracuje z 

niewielką pomocą nauczyciela.   

Słownictwem informatycznym posługuje się poprawnie.   
Korzysta z opcji programu w zakresie przewidzianym przez program [P;PP]. Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy 

z komputerem.   
Sprawność 

wykonywania zadań   
Sprawnie, z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje zadania.   

Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań przewidzianych programem [P;PP].   
Pisze szybko, robi niewiele błędów (literówek).   
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Bardzo dobra (5)     

    Uczeń:   

Zakres wiedzy i 

umiejętności   
Posiada wiedzę przewidzianą przez program [P;PP].  

Wykazuje zainteresowanie przedmiotem.  Pracuje 

zawsze samodzielnie.   

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań.  Czyta 

tekst ze zrozumieniem.   

Zawsze poprawnie posługuje się słownictwem informatycznym Wypowiedzi ucznia są wyczerpujące.   
Podczas wykonywania zadań wykazuje dużą staranność i sumienność.   
Korzysta z opcji programu w zakresie przewidzianym  programem [P;PP].   
Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.   

Sprawność 

wykonywania zadań   
Samodzielnie i sprawnie wykonuje zadania przewidziane programem [P;PP, W].   
Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań przewidzianych programem [P;PP, W].   
Pisze szybko i sprawnie, wszystkimi palcami, nie robi błędów (literówek).   

  
  
  

Celująca (6)    
  

    Uczeń:  
Zakres wiedzy Posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania 

  i umiejętności Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem. 

Pracuje zawsze samodzielnie.  

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań i rozwiązywania problemów.   
Sprawnie posługuje się językiem informatycznym.  
Wypowiedzi ucznia zawierają własne przemyślenia.  
W sposób twórczy wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach.  
W pełni korzysta z dostępnych opcji programu.  
Świadomie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.  

Sprawność 

wykonywania zadań  
Korzysta z innego oprogramowania niż objęte do realizacji programem nauczania.  

Wykorzystuje dodatkowe, inne niż wykorzystywane na zajęciach, opcje programu. Samodzielnie 

i sprawnie wykonuje zadania przewidziane programem [P;PP, W].  

Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań wykraczających poza program.  
Aktywny, zaangażowany, pomaga innym w pracy.  

 


