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Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki  

w klasach IV-VIII  

w SP10 w Rzeszowie 

 
Przedmiotowy system oceniania z informatyki został opracowany na podstawie: 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania   

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  

 Statutu Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie. 

 Podstawy programowej informatyki w klasach IV-VIII. 

 Programu nauczania informatyki – wyd. Migra. 

 

 

 

1. Przedmiotem kontroli i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia są: 

 

a) Wiadomości. 

b) Umiejętności. 

c) Postawy. 

 

2. Ocenie podlegają  

 

d) Prace na lekcji.  

e) Ćwiczenia praktyczne.  

f) Odpowiedzi ustne.  

g) Aktywność, systematyczność oraz jakość pracy.  

h) Współpraca w grupie. 

i) Stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na 

stanowisku komputerowym. 

j) Zainteresowanie tematem lekcji.  

k) Przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji.  

l) Kartkówki, sprawdziany, testy.  

m) Prace podejmowane z własnej inicjatywy. 

n) Realizowane projekty. 

o) Udział w konkursach i olimpiadach. 

p) Rozwiązywania problemów za pomocą komputera.  

q) Łączenia  umiejętności  praktycznych  z  wiedzą  teoretyczną  oraz  znajomości 

podstawowych metod pracy na komputerze.  

r) Znajomości wspólnych dla różnych programów mechanizmów i podstawowych 

pojęć i metod informatyki. 

s) Praca twórcza wykraczająca poza zakres programowy (praca własna). 

 

3. Zasady oceniania 

Skala ocen uzyskana przez ucznia jest zgodna z zapisami w Statucie Szkoły. Uczeń może 

uzyskać ocenę od 1 do 6 w zależności, czy odpowiedź/praca była: 

a) Kompletna. 

b) Zgodna z poleceniem. 

c) Wspomagana przez nauczyciela. 

d) Zawierała elementy rozszerzające wiedzę i umiejętności. 

e) Uczeń ma prawo do poprawienia oceny cząstkowej w terminie 14 dni od 

wystawienia oceny. Termin poprawy ustala uczeń z nauczycielem.  
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f) Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych jest opisany w Statucie SP 10 w Rozdziale VI (Szczegółowe 

warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów). 

g) Inne zasady oceniania, które nie są sprecyzowane w niniejszym dokumencie 

zawarte są w Statucie SP10 – Rozdział VI. 

 

 

4. Obowiązki ucznia 

a) Uczeń powinien pracować w pracowni komputerowej zgodnie z przepisami BHP  

i regulaminem pracowni. 

 

b) Uczeń powinien znać (lub mieć zapisane) swój login i hasło do usług wymaganych 

przez nauczyciela zarówno w czasie lekcji informatyki, jak i w trakcie innych 

zajęć w szkole. Brak możliwości zalogowanie się jest równoznaczne  

z nieprzygotowaniem do zajęć ucznia. 

 

c) Obowiązkiem ucznia nieobecnego na lekcji/lekcjach jest samodzielne nadrobienie 

zaległości. Uczeń po dłuższej nieobecności uzgadnia z nauczycielem termin 

uzupełniania braków. 

 

 

 

5. Zadania domowe i projekty 

 

Każdy uczeń ma obowiązek wykonywania zadań domowych/projektów edukacyjnych. 

 

a) Brak zgłoszenia nieodrobionej pracy domowej na początku lekcji, a odkryte przez 

nauczyciela w czasie lekcji skutkuje oceną niedostateczną. 

b) Nieoddanie projektu w wyznaczonym terminie lub w nieodpowiedniej formie 

skutkuje oceną niedostateczną, wpisem „bp”/„bz”- brak pracy/brak zadania lub 

obniżeniem oceny. 

 

 

6. Kartkówki i sprawdziany 

 

a) Kartkówki obejmują wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji i nie 

wymagają zapowiadania. (kartkówka może być przeprowadzona również w formie 

zadań/ćwiczeń/testów do wykonania przy użyciu  komputera). 

b) Sprawdziany obejmują wiadomości z całego działu programowego (testy/quizy 

komputerowe lub w formie papierowej, a także zadania na komputerze). 

Sprawdziany być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, przez zapisanie 

w dzienniku lub zapowiedzenie ustne. 

c) Sprawdziany oceniane są zgodnie ze skalą procentową zapisaną w statucie szkoły. 

Przy ocenie kartkówek i sprawdzianów nauczyciel może zastosować znaki „+” i „-

„ w górnych i dolnych  granicach punktacji. 

d) Ocena z kartkówki/sprawdzianu może być poprawiona przez ucznia w terminie 

uzgodnionym przez nauczyciela. Poprawa jest dobrowolna i musi być uzgodniona 

z nauczycielem. Ocenę ze sprawdzianu lub kartkówki można poprawiać tylko raz. 

e) Uczeń, który opuścił sprawdzian lub kartkówkę ma obowiązek nadrobienia tego 

(napisanie lub wykonanie odpowiednich zadań na komputerze) na pierwszej lekcji 

po nieobecności (nie dotyczy pierwszego dnia powrotu ucznia  do szkoły z 

długotrwałej nieobecności) lub w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. W 
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przypadku odmowy pisania kartkówki/sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

f) Wpis „nb” w dzienniku oznacza zaległości ucznia wynikające z nieobecności na 

kartkówce, sprawdzianie lub innej formie sprawdzianu. 
g) Ocenione pisemne prace ucznia są do wglądu rodzica (opiekuna prawnego) i 

ucznia w szkole. 

 

7. Nieprzygotowanie do lekcji 

 

 Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją fakt nieprzygotowania się do lekcji 

dwukrotnie w semestrze (dotyczy: braku zadania domowego, podręcznika, danych 

do logowania).  

 Uczeń nie może zgłaszać nieprzygotowania na lekcje z zapowiedzianym 

sprawdzianem oraz na miesiąc przed klasyfikacją (nie dotyczy sytuacji losowych). 

 

 

8. Indywidualne prace uczniowskie 

 

Prace indywidualne nieobowiązkowe, uzgodnione wcześniej z nauczycielem oceniane 

są tylko pozytywnie. Ocena jest wpisywana do dziennika tylko za zgodą ucznia. 

 

 

9. Aktywność ucznia 

 

 

 Aktywność pozytywna na lekcji jest oceniana plusami. Trzy plusy równorzędne są 

z oceną bardzo dobrą, 

 Aktywność negatywna, najczęściej brak pracy na lekcji, odnotowywana jest 

w dzienniku znaczkiem „-„, (trzy takie minusy równoznaczne są z oceną 

niedostateczną) lub oceną niedostateczną. 

 Postępy pracy ucznia w czasie lekcji mogą być oceniane na bieżąco przed 

nauczyciela, który może wpisać ocenę za pracę na lekcji.  

 

 

10.  Konkursy przedmiotowe 

 

Udział w konkursach i olimpiadach (dotyczy: wysoko punktowanych miejsc, laureatów 

 i finalistów) nagradzany jest pozytywną oceną wpisaną do dziennika. 
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11. Wymagania ogólne na poszczególne oceny z informatyki  

 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 
 

 posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego,  

 umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopisma 

komputerowe, edukacyjne programy multimedialne) 

 wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy 

pozalekcyjnej,  

 wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace,  

 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

 wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni.  

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

informatyki w danej klasie, 

 sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami,  

 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,  

 biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,  

 biegle i bezpiecznie obsługuje komputer,  

 biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie. 

 

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 
 

 dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,  

 posługuje się terminologią informatyczną,  

 poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,  

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań  

programowych,  

 pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.  

 

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 
 

 w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału 

programowego,  

 zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem,  

 poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,  

 nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań  

programowych, nawet z pomocą nauczyciela,  

 poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.  
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Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: 

 

 częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, 

 częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować,  

 bezpiecznie obsługuje komputer,  

 zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela,  

 ma problemy z obsługą najprostszych aplikacji,  

 poprawnie uruchamia komputer i zamyka system,  

 poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje. 

 

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: 

 

 nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,  

 nie zna terminologii informatycznej,  

 nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera,  

 nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu.  

 

 

12. Szczegółowe kryteria ocen z informatyki zawarte są w osobnych dokumentach 

dla każdego pionu klasowego osobno. 

 


