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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI 

DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LĘBORKU 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

KAZIMIERZ ZAJĄC  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) 

z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealne 
 

I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: 

Cele kształcenia informatycznego – wymagania ogólne.  Wszystkie etapy edukacyjne  

Cele kształcenia informatycznego – wymagania ogólne – są takie same dla wszystkich etapów 
edukacyjnych i dla wszystkich typów szkół. Ich interpretacja dla poszczególnych etapów 
kształcenia jest zapisana w postaci wymagań szczegółowych.   

Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego 
myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.   

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych 
urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie 
i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.   

Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: 
znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania 
obliczeń i programów.   

Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie w tym 
w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie 
projektami.   

Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i 
ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia 
społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla 
bezpieczeństwa swojego i innych.   

  

Cele kształcenia informatycznego – wymagania szczegółowe   

Podane tutaj wymagania szczegółowe kształcenia informatycznego, określają treści 
nauczania, dla kolejnych etapów edukacyjnych. Opis treści nauczania, podobnie jak w całej 
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podstawie programowej, jest w języku efektów kształcenia, czyli oczekiwanych umiejętności 
uczniów.   

Opis wymagań szczegółowych ma charakter przyrostowy (dopełniający) – na każdym etapie 
edukacyjnym wymaga się od uczniów także wiadomości i umiejętności zdobytych na 
wcześniejszych etapach edukacyjnych.   

   

II SPOSOBY SPRAWDZANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

W rozporządzeniu MEN1 określono, że „Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów 
nauczania uwzględniających tę podstawę”. 

Rozpoznaniu poziomu wiedzy ucznia i jego postępów w opanowaniu wiadomości 
i umiejętności mogą służyć: 

• obserwacja bieżącej pracy; 
• obserwacja ucznia na lekcji (m.in. samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń, 

aktywność na lekcji, inwencja twórcza,  stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej 
organizacji pracy oraz higieny na stanowisku komputerowym itd.);  

• wykonana przez ucznia praca – utworzony lub zmodyfikowany dokument 
komputerowy, m.in. rysunek, prezentacja, tekst, tabela arkusza kalkulacyjnego, 
prezentacja multimedialna, strona internetowa, program komputerowy;  

• zadania sprawdzające; 
• prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień 
• prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: prezentacje, plansze 

poglądowe, instrukcje itp. 
 

Podczas lekcji nauczyciel ma możliwość zebrania wielu informacji o umiejętnościach 
uczniów oraz o ich sprawności w posługiwaniu się narzędziami TI.  

Nauczyciel powinien obserwować, czy działania podejmowane przez uczniów w celu 
rozwiązania ćwiczenia wynikają z nabytych umiejętności i czy są to działania świadome oraz 
czy uczeń wykonuje wszystkie czynności planowo i nie działa chaotycznie lub przypadkowo. 

Należy premiować uczniów (również słownie) za wykonanie ćwiczenia samodzielnie 
i poprawnie. Czas wykonania zadania nie powinien być głównym miernikiem oceny.  

W trakcie wykonywania ćwiczeń można zadawać uczniom pytania o sposób otrzymania 
danego rozwiązania. Uczeń odpowiadający na lekcji na pytania dodatkowe lub wykonujący 
dodatkowe ćwiczenia powinien być za to również oceniany. 

 
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. 
zm.).  

 

 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-01-2008&qplikid=1165
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-01-2008&qplikid=1165


3 
 

Należy tak organizować pracę na lekcji (przygotowywać odpowiednie ćwiczenia), aby 
uczniowie początkujący nie czuli się gorsi. Należy zwracać szczególną uwagę na postępy 
w zdobywaniu wiedzy i odpowiednio je premiować. 

Dla uczniów szczególnie zainteresowanych informatyką trzeba przygotować ćwiczenia 
trochę trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. 

Ćwiczenia sprawdzające powinny być bardzo precyzyjnie określone i dokładnie 
przygotowane, w formie zrozumiałej dla ucznia i ułatwiającej jednoznaczną ocenę. Forma 
zadań nie powinna odbiegać od ćwiczeń, które uczniowie wykonują na zajęciach. W ocenie 
ćwiczenia należy uwzględnić wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią.  

Jeśli na lekcji informatyki dwie osoby pracują przy jednym komputerze, należy tak 
planować zajęcia, aby uczniowie mogli wykonywać ćwiczenia na zmianę. Tej zasady należy 
przestrzegać i egzekwować ją, by nie dochodziło do sytuacji, w której pracuje tylko uczeń, 
posiadający większe umiejętności.  

W prezentowanym programie przykładowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 
zostały opisane w rozdziale IV. Korzystając z zapisów umieszczonych w tabelach, po ich 
ewentualnej modyfikacji, nauczyciel może ocenić każdego ucznia.  

 

III SPRAWDZIANY 

Po każdym rozdziale przeprowadzony zostaje test-praktyczny 

Termin sprawdzianu podaje nauczyciel z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. 

Na sprawdzenie nauczyciel ma 2 tygodnie. 

W przypadku nieobecności ucznia na zadaniach sprawdzających uczeń jest zobowiązany do 
wykonania w/w  w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i sposób 
uzupełnienia zaległości wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem. W szczególnym 
przypadku termin zaległej pracy  może zostać przedłużony przez nauczyciela. 
Jeśli uczeń unika prac (nieusprawiedliwione nieobecności w wyznaczonych  terminach), musi 
ją wykonać po powrocie do szkoły w najbliższym terminie. W przypadku nie uzupełnienia 
treści programowych uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

Oceny 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 
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1. Praca z dokumentem tekstowym 

 

2. Algorytmika i programowanie 

1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowywanie tekstu w edytorze tekstu 
 

Stopień dopuszczający 
Uczeń: 

Stopień dostateczny 
Uczeń: 

Stopień dobry 
Uczeń: 

Stopień bardzo dobry 
Uczeń: 

opisuje algorytm, znajdowania prezentuje wybrany algorytm, Opisuje algorytm znajdowania Opisuje algorytm na liczbach 

1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowywanie tekstu w edytorze tekstu 
 

Stopień dopuszczający 
Uczeń: 

Stopień dostateczny 
Uczeń: 

Stopień dobry 
Uczeń: 

Stopień bardzo dobry 
Uczeń: 

formatuje tekst:  
ustala atrybuty tekstu 
(pogrubienie, podkreślenie, 
przekreślenie, kursywę), sposób 
wyrównywania tekstu między 
marginesami, parametry czcionki;  
formatuje rysunek (obiekt) 
wstawiony do tekstu;  
zmienia jego rozmiary, oblewa 
tekstem lub stosuje inny układ 
rysunku względem tekstu;  
zapisuje dokument tekstowy w 
pliku;  
uczestniczy w projekcie 
grupowym, wykonując proste 
zadania 

zna i stosuje podstawowe zasady 
redagowania tekstu;  
dostosowuje formatowanie tekstu 
do jego przeznaczenia;  
stosuje interlinie i wcięcia; 
stosuje automatyczną numerację i 
wypunktowanie; potrafi 
zastosować dolny i górny do 
pisania wzorów;  
wstawia tabelę i wykonuje 
podstawowe operacje na jej 
komórkach;  
gromadzi materiały do 
wykonania zadania w ramach 
projektu grupowego;  
opracowuje zlecone zadania  

 

stosuje tabulatory 
wykorzystuje możliwości 
automatycznego wyszukiwania i 
zamiany znaków;   
wykorzystuje edytor równań do 
pisania prostych wzorów;  
zna podstawowe zasady pracy z 
tekstem wielostronicowym 
(redaguje nagłówek, stopkę 
wstawia numery stron);  
potrafi podzielić tekst na 
kolumny;  
drukuje dokumenty tekstowe, 
dobierając odpowiednie 
parametry drukowania; 
przygotowuje dokumenty do 
wykonania zadania w ramach 
projektu grupowego  

 

stosuje tabulatory 
potrafi zmienić ich ustawienia w 
całym tekście;   
wyjaśnia na przykładach różnicę w 
stosowaniu wcięć i tabulatorów; 
stosuje odpowiednio spacje 
nierozdzielające;   
wstawia dowolne wzory, 
wykorzystując edytor równań; 
stosuje podział strony; stosuje 
przypisy;  
wie, jak sprawdzić z ilu znaków 
składa się dokument;  
wykonuje trudniejsze zadania 
szczegółowe podczas realizacji 
projektu grupowego 
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wybranego elementu w zbiorze 
nieuporządkowanym, na 
przykładzie wyboru najwyższego 
ucznia spośród pięciu 

korzystając z oprogramowania 
edukacyjnego;  
opisuje algorytm znajdowania 
wybranego elementu w zbiorze 
nieuporządkowanym na 
przykładzie wyboru największej 
liczby spośród n liczb – stosuje 
przeszukiwanie liniowe;  
stosuje algorytm poszukiwania 
przez połowienie w zabawie w 
zgadywanie liczb 

wybranego elementu w zbiorze 
uporządkowanym – stosuje 
algorytm poszukiwania przez 
połowienie;  
opisuje algorytmy na liczbach 
naturalnych: przedstawia działanie 
algorytmu Euklidesa w wersji z 
odejmowaniem; 
 porządkuje elementy w zbiorze 
metodą przez wybieranie; 
 korzysta z pomocy dydaktycznych 
lub dostępnego oprogramowania 
do demonstracji działania 
wybranych algorytmów 

naturalnych: bada podzielność 
liczb, wyodrębnia cyfry danej 
liczby, przedstawia działanie 
algorytmu Euklidesa w wersji z 
dzieleniem;   
porządkuje elementy w zbiorze 
metodą przez zliczanie;  
zapisuje jeden wybrany algorytm w 
postaci listy kroków lub 
przedstawia w postaci schematu 
blokowego 

 
 
 
2.2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera – tworzenie programów komputerowych 

 
Stopień dopuszczający 

Uczeń: 
Stopień dostateczny 

Uczeń: 
Stopień dobry 

Uczeń: 
Stopień bardzo dobry 

Uczeń: 
w wybranym dydaktycznym 
środowisku programowania 
(Baltie, Scratch) tworzy 
programy sterujące obiektem na 
ekranie;  
analizuje gotowe proste programy 
zapisane w wybranym języku 
programowania;  
z pomocą nauczyciela tworzy 
prosty program w języku 
wysokiego poziomu 
wyświetlający napis na ekranie; 

W wybranym dydaktycznym 
środowisku programowania 
projektuje, tworzy i testuje 
programy sterujące obiektem na 
ekranie;  
w wybranym dydaktycznym 
środowisku programowania 
(Baltie, Scratch) zapisuje algorytm 
znajdowania wybranego elementu 
w zbiorze nieuporządkowanym, np. 
maksimum z n liczb;  
zna ogólną budowę programu i 

W wybranym dydaktycznym 
środowisku programowania 
(Baltie, Scratch) programuje 
algorytm Euklidesa w obu wersjach 
(z odejmowaniem i z dzieleniem) 
oraz stosuje algorytm 
poszukiwania przez połowienie w 
grze w zgadywanie liczby; 
wie, co to jest typ zmiennej i 
potrafi zadeklarować zmienne typu 
liczbowego (całkowite, 
rzeczywiste) i stosować je w 

Wyjaśnia pojęcia: parametr 
formalny, parametr aktualny, 
interpretacja, kompilacja;  
definiuje (korzystając z 
podręcznika) funkcje bez 
parametrów i z parametrami w 
wybranym języku wysokiego 
poziomu;  
analizuje (wspólnie z 
nauczycielem) programy, w 
których zastosowano funkcje; 
zapisuje je, uruchamia i wyjaśnia 
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potrafi uruchomić utworzony 
program i wyprowadzić wyniki 
na ekran 
 

najważniejsze elementy języka 
programowania – słowa kluczowe, 
instrukcje, wyrażenia, zasady 
składni;  
stosuje w programach zmienne i 
wykonuje proste obliczenia, np. 
oblicza sumę dwóch liczb, średnią 
z dwóch liczb 
 

zadaniach; zna działanie instrukcji 
warunkowej w wybranym języku 
wysokiego poziomu i potrafi 
zrealizować prosty algorytm z 
warunkami;  
wie, co to są podprogramy i zna ich 
zastosowanie;  
definiuje i stosuje procedury w 
wybranym dydaktycznym 
środowisku programowania 
(Baltie, Scratch) 

ich działanie;  
na bazie przykładów z podręcznika 
stosuje funkcje bez parametrów i z 
jednym parametrem w prostych 
programach;  
korzystając z podręcznika, 
deklaruje tablice, wczytuje i 
wyprowadza elementy tablicy na 
ekran;  
analizuje opisane w podręczniku 
gotowe programy realizujące 
algorytmy porządkowania metodą 
przez wybieranie i zliczanie oraz 
wyszukiwania elementu w zbiorze 
uporządkowanym;  
zapisuje je w wybranym języku 
programowania i potrafi wyjaśnić 
ich działanie 
 

 
 
 

3. Projekty multimedialne 
 

3.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – tworzenie prezentacji multimedialnej  
Stopień dopuszczający 

Uczeń: 
Stopień dostateczny 

Uczeń: 
Stopień dobry 

Uczeń: 
Stopień bardzo dobry 

Uczeń: 
wie, czym jest prezentacja 
multimedialna i posługuje się 
programem do jej tworzenia;  
zna podstawowe zasady 
tworzenia prezentacji; 
 tworzy prezentację składającą się 

zna cechy dobrej prezentacji;  
podaje przykładowe programy do 
tworzenia prezentacji; wykonuje 
przejścia między slajdami;  stosuje 
tło na slajdach; potrafi ustawić 
jednakowe tło dla wszystkich 

Przygotowuje plan prezentacji; 
planuje wygląd slajdów;  
 korzysta z szablonów;  
dobiera odpowiedni szablon do 
danej prezentacji;  
potrafi ustawić jednakowe tło dla 

Przygotowuje w prezentacji efekty 
dźwiękowe;  
przygotowuje prezentację w 
postaci albumu fotograficznego; 
poddaje nagrany film podstawowej 
obróbce;  
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z kilku slajdów z zastosowaniem 
animacji niestandardowych; 
wstawia do slajdu tekst i grafikę; 
zapisuje prezentację i potrafi 
uruchomić pokaz slajdów 

slajdów; zmienia kolejność 
slajdów; usuwa niepotrzebne 
slajdy; zna podstawowe 
możliwości programu do obróbki 
filmu; zna najważniejsze etapy 
historycznego rozwoju informatyki 
i technologii 

wszystkich slajdów oraz inne dla 
wybranego slajdu;  
potrafi nagrać zawartość ekranu i 
wstawić nagranie na slajd 
prezentacji;  
korzysta z wybranego urządzenia 
do nagrywania filmów i nagrywa 
filmy;  
wstawia na slajd hiperłącza, 
umieszcza przyciski akcji;  
dba o poprawność redakcyjną 
tekstów;  
przedstawia główne etapy 
historycznego rozwoju informatyki 
i technologii 

wstawia film do prezentacji; 
współpracuje w grupie przy 
tworzeniu projektu, wykonując 
samodzielnie zadania szczegółowe; 
omawia poszczególne etapy 
historycznego rozwoju informatyki 
i technologii;  
określa zakres kompetencji 
informatycznych, niezbędnych do 
wykonywania różnych zawodów 

 
4. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 

 
4.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 

Stopień dopuszczający 
Uczeń: 

Stopień dostateczny 
Uczeń: 

Stopień dobry 
Uczeń: 

Stopień bardzo dobry 
Uczeń: 

potrafi zastosować kopiowanie i 
wklejanie formuł;  
zna ogólne zasady przygotowania 
wykresu w arkuszu 
kalkulacyjnym;  
korzysta z kreatora wykresów do 
utworzenia prostego wykresu; 
zapisuje utworzony arkusz 
kalkulacyjny we wskazanym 
folderze docelowym stosuje 
arkusz kalkulacyjny do 
rozwiązywania prostych zadań 

zna i stosuje zasadę adresowania 
względnego; 
 potrafi tworzyć formuły 
wykonujące proste obliczenia; 
stosuje funkcje arkusza 
kalkulacyjnego, tj.: SUMA, 
ŚREDNIA;   
tworzy wykres składający się z 
dwóch serii danych, potrafi dodać 
do niego odpowiednie opisy stosuje 
arkusz kalkulacyjny do 
rozwiązywania prostych 

stosuje adresowanie mieszane; 
porządkuje i filtruje dane w tabeli; 
potrafi tworzyć formuły 
wykonujące bardziej 
zaawansowane obliczenia; 
wykonuje w arkuszu 
kalkulacyjnym obliczenia z 
dziedziny fizyki, matematyki, 
geografii, np. tworzy tabelę do 
obliczania wartości funkcji 
liniowej i tworzy odpowiedni 
wykres; 

Rozróznia zasady adresowania 
względnego, bezwzględnego i 
mieszanego;  
potrafi układać rozbudowane 
formuły z zastosowaniem funkcji;  
tworzy, zależnie od danych, różne 
typy wykresów: XY (punktowy), 
liniowy, kołowy; wstawia tabelę 
arkusza kalkulacyjnego do 
dokumentu tekstowego jako obiekt 
osadzony i jako obiekt połączony; 
wstawia z pliku tabelę arkusza 
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rachunkowych z zakresu objętego 
programem nauczania klasy VIII 

problemów algorytmicznych; 
stosuje arkusz kalkulacyjny do 
rozwiązywania zadań 
rachunkowych (na przykład z 
matematyki lub fizyki) i z 
codziennego życia (na przykład 
planowanie wydatków) 

 zna zasady doboru typu wykresu 
do danych i wyników;  drukuje 
tabelę arkusza kalkulacyjnego, 
dobierając odpowiednie parametry 
drukowania; rozróżnia linie siatki i 
obramowania korzystając z 
gotowego przykładu, np. modelu 
rzutu kostką sześcienną do gry, 
omawia, na czym polega 
modelowanie 

kalkulacyjnego do dokumentu 
tekstowego;  
realizuje algorytm iteracyjny i z 
warunkami w arkuszu 
kalkulacyjnym wykonuje prosty 
model, np. rzutu monetą, 
korzystając z arkusza 
kalkulacyjnego 

 
5. Internet 

 
5.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – tworzenie strony internetowej 

Stopień dopuszczający 
Uczeń: 

Stopień dostateczny 
Uczeń: 

Stopień dobry 
Uczeń: 

Stopień bardzo dobry 
Uczeń: 

zna ogólne zasady projektowania 
stron WWW i wie, jakie 
narzędzia umożliwiają ich 
tworzenie;  
wie, w jaki sposób zbudowane są 
strony WWW 

potrafi, korzystając z 
podstawowych znaczników 
HTML, tworzyć prostą strukturę 
strony internetowej;  
umie tworzyć akapity i wymuszać 
podział wiersza, dodawać nagłówki 
do tekstu, zmieniać krój i rozmiar 
czcionki;  
wie, jak założyć internetowy 
dziennik – blog 

Zna funkcje i zastosowanie 
najważniejszych znaczników 
HTML;  
potrafi wstawiać obrazy do 
utworzonych stron;  
umie tworzyć listy wypunktowane i 
numerowane i wstawiać hiperłącza; 
wie, czym są systemy zarządzania 
treścią i tworzy prosty blog w 
oparciu o wybrany system 

Formatuje tekst na stronie 
internetowej, wstawia tabele;  
dba o poprawność merytoryczną i 
redakcyjną tekstów;  
potrafi utworzyć prostą stronę 
internetową (m.in. zawierającą 
blog) w oparciu o wybrany system 
zarządzania treścią;  
dodaje nowe wpisy, przydziela 
wpisy do kategorii, dodaje tagi; 
współpracuje w grupie przy 
tworzeniu projektu, wykonując 
samodzielnie zadania szczegółowe 
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Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 nie spełnia warunków wymienionych w zakresie oceny dopuszczającej 
 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, 
 brak jakiejkolwiek pracy na zajęciach, pomimo pomocy nauczyciela i 

stworzonych warunków. 
 

O zasadach przedmiotowego systemu oceniania uczniowie informowani są na pierwszych 

zajęciach lekcyjnych. 

Na zajęciach obowiązuje w danym roku szkolnym kontrakt z uczniami, w którym 
szczegółowo określony jest sposób oceniania oraz zagadnienia dotyczące obowiązków ucznia 
i nauczyciela związanych z przedmiotem. 

Dla uczniów z opinią PPP nauczyciel może ustalić indywidualne wymagania związane z 
pracą na zajęciach. 

 

V ZASADY OCENIANIA PRAC PISEMNYCH 

Na zajęciach informatyki nie stosuje się pisania sprawdzianów, klasówek itp. ze względu na 
specyfikę tych zajęć. Stosuje się zadania sprawdzające z danego działu, programu 
użytkowego. 

 

VI SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

Oceny cząstkowe  -  minimum 4 oceny ( 2 godziny tygodniowo), wystawiane są z: 

1.  Odpowiedzi ustnych 

2. Wykonanych prac w formie elektronicznej 

3. Testów praktycznych 

4. Aktywności na lekcji  

5. Prace długoterminowe, projekty 

6. Prac dodatkowych 

7. Udział w konkursach 

Średnia ocen w dzienniku elektronicznym jest pomocna przy wystawianiu oceny  

klasyfikacyjnej , ale nie decyduje o ocenie. 
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Uczniowie, którzy w semestrze mają ponad 50% godzin nieobecności, nie będą 

klasyfikowani. 

 

VII WARUNKI POPRAWIANIA OCEN 

Każdą ocenę z informatyki uczeń może poprawić w ciągu 2 tygodni (obecności w szkole) od 

chwili wystawienia oceny. Po upływie tego czasu uczeń traci możliwość poprawy oceny. 

Poprawiać ocenę można tylko dwa razy w semestrze. Ocena uzyskana z poprawy zostaje 

wpisana do dziennika w kolejnej rubryce ocen obok oceny poprawianej a w niektórych 

przypadkach ocena jest poprawiona w miejscu poprzedniej z odpowiednim 

komentarzem. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może wydłużyć czas na poprawę. 

Uczeń nie ma możliwości poprawiania oceny semestralnej lub końcowo rocznej w 

końcowym okresie klasyfikacyjnym. 

 

VIII ZASADY UDOSTĘPNIANIA DO WGLĄDU PRAC PISEMNYCH 

Na zajęciach informatyki nie stosuje się pisania sprawdzianów, klasówek itp. ze względu na 
specyfikę tych zajęć. Wszystkie prace uczniów są archiwizowane na komputerze nauczyciela 
i serwerze – są  dostępne do wglądu. 

 

IX TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ OCENY NIŻ PRZEWIDYWANA 

Nauczyciel może podnieść ocenę roczną o jeden stopień uczniowi: 

• bierze udział w konkursach przedmiotowych, 
• bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
• wykazuje inwencję twórczą w wykonywaniu prac, 
• wspomaga nauczyciela w działaniach: przygotowania komputerów, modyfikacji 

oprogramowania i systemów itd. 

 

X USTALENIA DODATKOWE 

• uczeń, który był przez dłuższy czas nieobecny na zajęciach informatycznych i 
usprawiedliwiony oraz nieposiadający min 3 ocen cząstkowych jest obowiązany do 
odrobienia zaległości, 

• prace wykonane przez uczniów są przez nauczyciela archiwizowane i udostępniane na 
prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) do wglądu w szkole, 
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• Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z opinią PPP dotyczącą dysfunkcji 
ucznia i  stosownie się do zaleceń PPP oraz indywidualizowania wymagań 
edukacyjnych i kryteriów oceniania w stosunku do ucznia 
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