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Przedmiotowe Zasady Oceniania
1.
2.
3.
4.

Przedmiot: INFORMATYKA
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Zdzisław Jamróz
Klasy IV - VIII szkoły podstawowej i gimnazjum
Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne:

Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
 Samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe
 Ćwiczenia na lekcji wykonuje bezbłędnie i trzeba mu dostarczać zadań dodatkowych
o trudniejszym poziomie wykonania
 Bierze udział w konkursach informatycznych
 Wykonuje dodatkowe prace informatyczne (prezentacje multimedialne, dokumenty w edytorze
tekstowym, grafikę komputerową związane z przedmiotami lub swoimi zainteresowaniami)
Ocenę BARDZO DOBRĄ, otrzymuje uczeń, który:
 Samodzielnie wykonuje na komputerze większość zadań z lekcji
 Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie z informatyki
 Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze
kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie
 Wykonuje dodatkowe prace informatyczne (prezentacje multimedialne, dokumenty w edytorze
tekstowym, grafikę komputerową związane z przedmiotami lub swoimi zainteresowaniami)
Ocenę DOBRĄ, otrzymuje uczeń, który:
 Opanował większość wiadomości i umiejętności zawartych w programie z informatyki
 Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy
 Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie
Ocenę DOSTATECZNĄ, otrzymuje uczeń, który:
 Potrafi na komputerze wykonać proste zadania, czasem z niewielka pomocą
 Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych
w podstawie programowej informatyki
 Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków
kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia
Ocenę DOPUSZCAJACĄ, otrzymuje uczeń, który:
 Czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania
 Opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej
 Na lekcjach pracuje niesystematycznie, postępy są zmienne, nie kończy niektórych
wykonywanych ćwiczeń
 Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej
wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ, otrzymuje uczeń, który:
 Nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań
 Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej
 Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy
wykonywanych ćwiczeń
 Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki na wyższym poziomie

Strona 2 z 3

5. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów wraz z wagami ocen za poszczególne formy
aktywności.
a) Osiągnięcia ucznia są sprawdzane za pomocą następujących form aktywności:
 sprawdziany typu A i B, - waga 5
 kartkówki, - waga 3
 odpowiedzi ustne, - waga 3
 przechowywanie plików na nośniku informacji tzw. kopia bezpieczeństwa, - waga 4
 obserwacja prowadzona przez nauczyciela (aktywność i praca na lekcji), - waga 3
 prace domowe, - waga 2
 przestrzeganie zasad regulaminu pracowni i zasad bhp, – waga 3 lub 4
 prace dodatkowe (np. samodzielnie opracowane prezentacje, dokumenty; wykonanie prac
na rzecz szkoły z zastosowaniem narzędzi TI; udział w konkursach), - waga 4 lub 5.
b) Cząstkowe oceny z prac pisemnych wystawia się wg poniższej skali:
1)
poniżej 30 % poprawnych odpowiedzi – ndst.
2)
30 – 35 % poprawnych odpowiedzi - dop
3)
36 – 42% poprawnych odpowiedzi – dop
4)
43 – 49% poprawnych odpowiedzi – dop+
5)
50 – 55% poprawnych odpowiedzi – dst –
6)
56 – 62% poprawnych odpowiedzi – dst
7)
63 – 69% poprawnych odpowiedzi – dst+
8)
70 – 75 % poprawnych odpowiedzi - db –
9)
76 – 82 % poprawnych odpowiedzi – db
10)
83 – 88 % poprawnych odpowiedzi - db+
11)
89 – 91 % poprawnych odpowiedzi - bdb
12)
92 – 95% poprawnych odpowiedzi – bdb
13)
96 – 97 % poprawnych odpowiedzi - bdb +
14)
98 – 100% poprawnych odpowiedzi – cel
c) O ocenie śródrocznej/rocznej decyduje średnia ważona ocen otrzymanych
w ciągu całego okresu zgodnie z poniższymi wskazaniami:
ŚREDNIA WAŻONA (S)
 1 ≤ S ≤ 1,59 – ndst
 1,60 ≤ S ≤ 2,59 – dop
 2,60 ≤ S ≤3,59 –dost
 3,60 ≤ S ≤ 4,59 – db
 4,60 ≤ S ≤5,29 – bdb
 5,30 ≤ S ≤ 6 – cel
c) Przy ustaleniu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę ocenę semestralną.
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6. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen:
 Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, którą otrzymał ze
sprawdzianu typu A, B lub C, przy czym poprawa jest jednorazowa, a jej wynik wpisywany jest
do dziennika elektronicznego jako ocena z poprawy sprawdzianu.
 Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej
wystawieniu.
 Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np.
z nieobecności), z zakresu materiału określonego przez nauczyciela.
 Uczeń, który nie wywiąże się z obowiązku zaliczenia wyznaczonych treści nauczania
w uzgodnionym z nauczycielem terminie, otrzymuje z tego materiału ocenę niedostateczną.
Zaliczenie wyznaczonych treści nauczania może być realizowane drogą online.
 Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO
i rozporządzenia MEN.

7. Postanowienia końcowe (ustalenie ilości nieprzygotowań, ilości sprawdzianów
poszczególnych typów itp.)
 Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (wiadomości) 1 raz w semestrze.
 W semestrze może być nie więcej niż 2 sprawdziany typu B, nie więcej niż 4 kartkówki typu C,
dowolna ilość kartkówek typu D.
 Na każdej lekcji uczeń może zostać zapytany z aktualnie realizowanego materiału.
 Uczniowie uczestniczący w lekcjach informatyki zobowiązani są do ścisłego przestrzegania
REGULAMINU PRACOWNI KOMPUTEROWEJ. Za nieprzestrzeganie punktów regulaminu
związanych z bezpieczeństwem sieci komputerowej i ochroną zasobów komputera, uczeń
może otrzymać ocenę cząstkową.
 Uczeń otrzymuje ocenę za sposób przechowywania swoich danych w szkolnym folderze.
Dba o porządek w plikach oraz tworzy kopie bezpieczeństwa na swoim nośniku informacji
lub w chmurze internetowej.
 Wszystkie prace wykonywane na komputerze, które są oceniane przez nauczyciela uczeń ma
obowiązek zapisywać na dysku twardym w określonym folderze lub/i na swoim nośniku
informacji (np. pendrive), ewentualnie w chmurze internetowej.
Opracował nauczyciel informatyki – Zdzisław Jamróz

