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Szkoła Podstawowa nr 173 w Warszawie              DW - 10 

Nauczyciele: Patrycja Kraczek – Zimnicka, Konrad Jędrzejuk 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

II ETAP EDUKACYJNY 

INFORMATYKA 
 

Informatyka realizowana według programu wydawnictwa WSiP„Informatyka” Wandy Jochemczyk, Iwony Krajewskiej-Kranas, W.Kranas, M.Wyczółkowskiego (KLASY 

IV - VIII) 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania określa: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku  w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych. 

2. Statut  SP nr 173 w Warszawie. 

Cele oceniania 

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

 udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

 dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Ocenianiu podlegają 

 osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

 zachowanie ucznia. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 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 oraz formułowaniu oceny.  
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Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. Oceny z zachowania nie mają wpływu na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

Program informatyki kładzie nacisk na następujące wymagania: 

 Bezpieczne posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem znajdującym się w szkolnej pracowni komputerowej. 

 Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do komunikowania się za pomocą komputera. 

 Umiejętność wyszukiwania i opracowywania informacji z różnych źródeł. 

 Wykonywanie konkretnych zadań z różnych dziedzin (w tym rysunków, tekstów, obliczeń, animacji, prezentacji multimedialnych) z wykorzystaniem odpowiednich 

programów komputerowych. 

 Umiejętność pracy w zespole, przestrzeganie prawa, świadomość zagrożeń związanych z wykorzystaniem komputera i Internetu. 

 Rozwijanie własnych zainteresowań, poszerzanie wiedzy, nauka za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 Zastosowanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu codziennym. 

Zasady obowiązujące w sprawdzaniu osiągnięć i postępów uczniów na informatyce 

 zasada systematyczności — uczeń oceniany jest na bieżąco i systematycznie; 

 zasada jawności kryteriów — uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału oraz formy pracy podlegające ocenie; 

 zasada otwartości — PZO podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację. 

Ważne  postanowienia 

1. Podczas prac pisemnych, zwłaszcza prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek, uczeń zobowiązany jest w sposób szczególny dbać o dyscyplinę i samodzielność pracy.  

2. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas pisemnych form aktywności, zwłaszcza prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek, uczeń  może otrzymać 

ocenę niedostateczną.  

 

I. Narzędzia pomiaru osiągnięć: 

 Pisemne prace sprawdzające. 

 Praktyczne prace sprawdzające. 

 Odpowiedzi ustne. 

 Prace praktyczne na lekcji. 

 Prace domowe. 

 Obserwacja: 

o aktywność na zajęciach, 

o aktywność twórcza, 

o systematyczność, 

o postępy, 

o praca w grupie, 

o umiejętność współpracy, 

o prezentacja pracy, 
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o przygotowanie do lekcji. 

 Prace zespołowe (projekty). 

 Aktywność pozalekcyjna (rozwiązywanie zadań dodatkowych, aktywny udział w projektach ogólnoszkolnych). 

 Szczególne osiągnięcia (udział i wyniki w konkursach informatycznych). 

II. Ocena pracy ucznia obejmuje: 

 umiejętność wyboru odpowiedniego oprogramowania i metody rozwiązania zadania; 

 znajomość pojęć i metod związanych z danym zagadnieniem; 

 zrozumienie treści zadania — wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią; 

 świadomość wykonywanej pracy — działania planowe; 

 sprawność działania — umiejętność optymalizacji metod pracy; 

 umiejętność korzystania z różnych pomocy jako stopień samodzielności ucznia; 

 umiejętność realizacji własnych pomysłów. 

Gdy wykonywane zadanie jest podsumowaniem całego działu, w ocenie uwzględnia się również opanowanie wszystkich wymienionych umiejętności dla danego tematu, 

metodologię rozwiązania, użyte narzędzia oraz efekt końcowy, którego uzyskanie jest celem pracy z komputerem. 

Ocena pracy ucznia uwzględnia również: 

 umiejętność tworzenia właściwej atmosfery; 

 umiejętność pracy w grupie; 

 przestrzeganie norm etycznych dotyczących poszanowania cudzej pracy i własności; 

 kreowanie postaw ucznia przeciwdziałających wandalizmowi, przejawiających się w postaci niszczenia sprzętu i oprogramowania; 

 przestrzeganie zasad regulaminu pracowni komputerowej. 

III. Ocenianie 

1. Oceny są jawne.  

2. Ocena pracy praktycznej ucznia odbywa się w jego obecności i jest omówiona. 

3. W ocenach bieżących jest dopuszczalne stosowanie plusów i minusów. 

4. O terminie prac klasowych i sprawdzianów i zakresie sprawdzanych wiadomości uczeń jest informowany z tygodniowym wyprzedzaniem. 

5. Poprawa oceny ze sprawdzianu  

Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu czy pracy klasowej ocenę niedostateczną ma obowiązek poprawić tę ocenę w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny.  

W ocenianiu bieżącym stosuje się dodatkowe oznaczenia: 

1) „-” – przy ocenie bieżącej (z wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej) oznacza dolną granicę skali ustalonej dla danej oceny, 

2) „+” – przy ocenie bieżącej (z wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej) oznacza górną granicę skali ustalonej dla danej oceny, 
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3) np/ „∙” (kropka) – pełni rolę informacyjną o nieprzygotowaniu do zajęć, 

4) nb – oznacza brak oceny wynikający z nieobecności ucznia  

5) z – oznacza zwolnienie ucznia z zaliczenia danej pracy 

6) „+” / „-” (wywiązał się /nie wywiązał się) – może skutkować oceną bieżącą. Szczegółowe zasady określone są w PZO. 

Przy ocenie prac pisemnych, sprawdzianów, testów obowiązują następujące przedziały procentowe wymagane do uzyskania w ocen: 

 

 Ocena niedostateczna (1) 0% - 29% wykonanej pracy 

 Ocena dopuszczająca (2)                30% - 49% wykonanej pracy 

 Ocena dostateczna (3)  50% - 74% wykonanej pracy 

 Ocena dobra (4)                75% - 89% wykonanej pracy 

 Ocena bardzo dobra (5)  90% - 99% wykonanej pracy 

 Ocena celująca (6)  100% wykonanej pracy 

 

6. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej dwóch tygodni) uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin nadrobienia zaległości (np. na zajęciach kółka 

komputerowego lub konsultacji). 

7. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

8. Uczeń nieobecny na lekcji musi nadrobić zaległości, a w przypadku problemów ze zrozumieniem treści, powinien zgłosić się do nauczyciela. 

IV. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeprowadzania i oceniania poszczególnych form aktywności. 

1. Prace z informacją zwrotną (czas trwania zależy od formy) 

a) Nie podlegają ocenie wyrażonej stopniem. 

b) Służą rozpoznaniu umiejętności i wiedzy ucznia, wskazują mocne i słabe strony oraz dają wskazówki do dalszej pracy. 

c) Obowiązkowo poprzedzają podlegającą ocenie pracę klasową lub sprawdzian. 

2. Prace klasowe (czas trwania: 1 godzina lekcyjna) 

a) Są obowiązkowe. 

b) Obejmują treści z całego działu programowego. 

c) Przy pisaniu pracy klasowej w drugim terminie kryteria oceniania nie zmieniają się.  

d) W przypadku odroczenia pracy klasowej (np. nieobecność nauczyciela, imprezy szkolne, wycieczka,  przypadki losowe), nauczyciel przeprowadza ją w 

najbliższym możliwym terminie. 

3. Sprawdziany (czas trwania: 20 min – 1 godzina lekcyjna) 

a) Są obowiązkowe. 

b) Obejmują treści z części działu programowego. 

c) Przy pisaniu sprawdzianu w drugim terminie kryteria oceniania nie zmieniają się.  

d) W przypadku odroczenia sprawdzianu (np. nieobecność nauczyciela, imprezy szkolne, wycieczka,  przypadki losowe), nauczyciel przeprowadza ją w 

najbliższym możliwym terminie. 

4. Kartkówki (czas trwania: 5 – 15 minut) 

a) Są niezapowiadane, obejmują treści 1 – 3 tematów. 
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b) Mogą mieć formę testu, składać się z pytań otwartych lub zamkniętych.  

5. Odpowiedzi ustne  

a) Nauczyciel nie podaje uczniowi terminu odpowiedzi. 

b) Uczeń może uzyskać ocenę za jednorazową odpowiedź lub za odpowiedzi cząstkowe (na podstawie uzyskanych „+” i „-„) 

c) Pytania nauczyciela dotyczą omawianego bieżącego materiału (ostatnie 1-3 tematy) i są z różnych poziomów wymagań. 

6. Praca domowa 

a) Uczeń powinien zgłaszać brak pracy domowej. Jest to równoznaczne ze zgłoszeniem nieprzygotowania. 

b) Brak zeszytu przedmiotowego z zadaną pracą domową = brak pracy domowej. 

c) Nauczyciel za wykonanie pracy domowej może jednorazowo postawić ocenę cząstkową (ocena poprawności wykonania pracy).  

d) Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległą pracę domową.  

e) Nauczyciel oprócz bieżących prac domowych może sprawdzić losowo wybraną wcześniejszą pracę domową danego ucznia. 

7. Praca na lekcji 

a) Ocenie podlega stopień realizacji, poprawność i estetyka wykonania zadanej pracy. Nauczyciel może wziąć pod uwagę zaangażowanie ucznia. 

b) Nauczyciel może negatywnie ocenić ucznia w przypadku, gdy nie wykonuje zadanej pracy. 

8. Projekt /praca badawcza 

a) Jest to praca długoterminowa, wykonywana przez ucznia w domu lub w szkole 

b) Ocena uwzględnia zrozumienie zadania, oryginalność rozwiązań, formę prezentacji, zastosowanie posiadanej wiedzy. 

9. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego/zeszytu ćwiczeń 

a) Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, chyba, że nauczyciel ustali inaczej  

b) Uczeń jest zobowiązany uzupełnić zaległości w zeszycie przedmiotowym (w zakresie wskazanym przez nauczyciela) 

10. Aktywności dodatkowe 

a) Obejmują rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności lub zadań dodatkowych, przygotowywanie pomocy dydaktycznych, gazetek tematycznych i 

inne. 

b) Ocenie podlegają prace wykonane terminowo. W uzasadnionych sytuacjach losowych nauczyciel może uwzględnić pracę oddaną po terminie. 

c) Są nieobowiązkowe, wpływają na podwyższenie oceny śródrocznej/ rocznej. 

11. Udział w konkursach przedmiotowych 
a) Za 1 miejsce w konkursie wewnątrzszkolnym – uczeń otrzymuje ocenę celującą, za 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienie  - ocenę bardzo dobrą (waga 1) 

b) Za osiągnięcia w konkurach zewnętrznych  (rejonowych/ogólnopolskich/ międzynarodowych) uczeń otrzymuje ocenę celującą (waga 1-3). 

c) Jest nieobowiązkowy, wypływa na podwyższenie oceny śródrocznej/ rocznej. 

12. Przygotowanie do lekcji 

a) Uczeń ma obowiązek być zawsze przygotowanym do lekcji. Rozumie się przez to m.in. odrobienie pracy domowej, posiadanie zeszytu przedmiotowego 

b) Uczeń powinien na początku lekcji zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, jeżeli nie odrobił pracy domowej i/lub nie posiada materiałów niezbędnych mu w czasie 

lekcji  

c) W ciągu semestru można bez podania przyczyny zgłosić  2  nieprzygotowania. Odnotowane przez nauczyciela nieprzygotowanie zwalnia z odpowiedzi ustnej  i 

kartkówki. 

d) Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

e) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć poza przyznanym limitem w przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności 

poprzedzającej dzień zgłoszenia. W szczególnych przypadkach losowych formą takiego zgłoszenia jest pisemna informacja od rodziców w dzienniczku ucznia  

podana na początku lekcji i potwierdzona aktualną datą i podpisem nauczyciela.  
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f) Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z obowiązku pracy na lekcji.  

g) Jeżeli w toku lekcji nauczyciel stwierdzi u danego ucznia brak przygotowania do zajęć(np. brak zeszytu przedmiotowego, brak pracy domowej), ma prawo 

wystawić ocenę niedostateczną. 

13. Praca w grupach 
Ocenie podlega stopień zrealizowania i poprawność zadania oraz współpraca/jakość pracy/zaangażowanie członków grupy.  

Ocena na semestr i koniec roku jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią arytmetyczną. 

Pracując z uczniami z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel stosuje ocenianie indywidualne uwzględniające zalecenia poradni. 

Najważniejszym działaniem wspierającym ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych podczas lekcji z przedmiotu informatyka jest indywidualizacja.  

Formy i metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciel dostosowuje do jego możliwości percepcyjnych. Zakres wymagań edukacyjnych 

wynikających z programu nauczania dostosowuje do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Oceniając pracę 

ucznia, nauczyciel przede wszystkim bierze pod uwagę wysiłek włożony w pokonywanie trudności. 

Rozpoczynając pracę z uczniem zdolnym, nauczyciel przede wszystkim rozpoznaje jego potrzeby i ustala zgodny z nimi plan działania. Dobiera treści, metody nauczania, 

formy organizacyjne dydaktyki oraz oddziaływania wychowawcze. 

Wszystkie sprawy sporne, nieujęte w PZO informatyki, będą rozstrzygane zgodnie ze Statutem SP173 oraz rozporządzeniem MEN. 

V. Zakres wymagań na poszczególne oceny: 

celująca 

Zakres wiedzy i umiejętności 

 Posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania.  

 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 wykonania zadań 

 Samodzielnie i sprawnie wykonuje zadania przewidziane programem. 

 Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań wykraczających poza program. 

 Pisze wszystkimi palcami, sprawnie i szybko, metodą bezwzrokową. 

 Aktywny, zaangażowany, pomaga innym w pracy. 

 Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych. 
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bardzo dobra 

Zakres wiedzy i umiejętności 

 Posiada wiedzę przewidzianą przez program. 

 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. 

 Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. 
Sprawność wykonania zadań 

 Samodzielnie i sprawnie wykonuje zadania przewidziane programem. 

 Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań przewidzianych programem. 

 Pisze szybko i sprawnie, wszystkimi palcami, nie robi błędów (literówek). 

dobra 

Zakres wiedzy i umiejętności 

 Posiada większość wiedzy przewidzianej przez program. 

 Wykazuje zainteresowanie przedmiotem. 

 Pracuje zawsze samodzielnie. 

 Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań.  

 Czyta tekst ze zrozumieniem. 

 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. 

 Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. 
Sprawność wykonania zadań 

 Sprawnie, z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje zadania. 

 Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań przewidzianych programem. 

 Pisze szybko, robi niewiele błędów (literówek). 

dostateczna 

Zakres wiedzy i umiejętności 
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 Opanował podstawową wiedzę przewidzianą przez program. 

 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. 

 W wykonanej pracy nie widać inwencji twórczej. 

 Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. 
Sprawność wykonania zadań 

 Sprawnie, z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje zadania. 

 Tempo pracy umożliwia wykonywanie podstawowych zadań przewidzianych programem. 

 Dobrze posługuje się klawiaturą, popełnia nieliczne błędy. 

dopuszczająca 

Zakres wiedzy i umiejętności 

 Opanował wiedzę niezbędną w toku dalszego kształcenia. 

 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 wykonania zadań 

 Przy pomocy nauczyciela wykonuje powierzone zadania. 

 Tempo pracy nie pozwala na wykonywanie większości zadań przewidzianych programem. 

 Poprawnie posługuje się klawiaturą, pisze wolno, popełnia liczne błędy. 

niedostateczna 

Zakres wiedzy i umiejętności 

 Nie opanował podstawowej wiedzy. 

 Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. 

 Pomoc nauczyciela jest niezbędna do wykonania najprostszych zadań. 
 Nie wykorzystuje posiadanej wiedzy do poszerzania własnych zainteresowań. 

 Nie posługuje się językiem informatyki, nie rozumie podstawowych pojęć. 
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 Nie potrafi korzystać z opcji programu w zakresie umożliwiającym realizację zadań przewidzianych programem. 
 Nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. 

Sprawność wykonania zadań 

 Nie wykonuje powierzonych zadań nawet z pomocą nauczyciela. 

 Tempo pracy nie pozwala na wykonywanie zadań przewidzianych programem. 
 Posługuje się klawiaturą w stopniu uniemożliwiającym realizację programu. 

IV. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych 

 Nauczyciel na pierwszej lekcji, w danym roku szkolnym przedstawia uczniom przedmiotowy system nauczania. 

 Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego oraz przekazuje informację zwrotną 

 Uczeń informowany jest na bieżąco o każdej ocenie. 

 Rodzic informowany jest o ocenach poprzez wpis w dzienniku elektronicznym 

 Uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny na prośbę własną lub prośbę rodziców (opiekunów prawnych). 

 Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia, z własnej inicjatywy lub na prośbę wychowawcy. 

 Na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne informuje ucznia i jego rodziców o 

przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

 O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz wychowawcę  

 Inne formy: zebrania z rodzicami, konsultacje nauczycielskie, spotkania indywidualne, spotkania: uczeń – rodzic– nauczyciel. 

02.09.2019 r. 

Patrycja Kraczek – Zimnicka 

Konrad Jędrzejuk 


