
 

 

Przedmiotowy System Oceniania 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

INFORMATYKA 

dla szkoły podstawowej 

Klasy IV-VII 

 

 

 

1. Uczeń zobowiązany jest do: 

- posiadania zeszytu przedmiotowego, 

- posiadanie podręcznika, 

- oddawania prac w wyznaczonym terminie. 

 

2. Ocenie podlega: 

- aktywność ucznia, 

- przygotowanie do zajęć, 

- zakres opanowanych wiadomości, 

- rozumienie materiału, 

- wykorzystanie wiedzy w praktyce, 

- efektywność działań praktycznych. 

 

3. Na lekcjach informatyki stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

- formy ustne – krótka odpowiedź, 

- formy pisemne – zadanie domowe, kartkówka, test, zadanie dodatkowe – referat, 

- formy praktyczne – określone zadania/ćwiczenia wykonywane na komputerze (na swoim 

koncie) np.: grafika, prezentacje, edycja tekstu itp. 

 

4. Dodatkową ocenę uczeń może uzyskać za: 

- przygotowanie pracy dodatkowej np. prezentacji multimedialnej, 

- udział w konkursie informatycznym. 

 

5. Uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, bez podania przyczyn oraz 

w uzasadnionych przypadkach losowych potwierdzonych przez rodziców lub wychowawcę. 

Zgłoszenie nieprzygotowania następuje przed zajęciami. Każde następne nieprzygotowanie 

odnotowywane jest w dzienniku lekcyjnym za pomocą kropki. Większa niż 3 ilość kropek 

powoduje obniżenie oceny semestralnej lub końcowej (nieprzygotowany do zajęć uczeń jest 

biernym uczestnikiem lekcji). Nieprzygotowania nie można zgłosić przed zapowiedzianą 

karkówką. 

 

6. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej lub pracy praktycznej w ciągu dwóch 

tygodni, tylko jeden raz, w trakcie zajęć dodatkowych. Ocena z poprawy jest wpisywana obok 

oceny wcześniej uzyskanej. Obie oceny są równie ważne przy klasyfikacji z przedmiotu. Jeżeli 

poprawa nie nastąpi w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z poprawy. 

 

7. Każdy uczeń obowiązany jest oddawać prace praktyczne terminowo (przed wykonaniem zadania 

praktycznego uczeń zostaje poinformowany o terminie jej zakończenia, zazwyczaj każda praca 

wykonywana jest przez dwie jednostki lekcyjne, po których uczeń ma obowiązek ją oddać). 

Uczeń, który nie wykonał pracy terminowo ma prawo oddać pracę na następnej lekcji. 

Niewykonanie zadanej pracy jest jednoznaczne z oceną niedostateczną. 

 



 
8. Ocena wystawiana na śródsemestr jest przewidywaną oceną śródroczną bądź końcoworoczną. 

W zależności od zaangażowania w pracę na lekcji, umiejętności ucznia i uzyskiwanych przez 

niego wyników ocena ta może być w efekcie wyższa lub niższa. Ocena semestralna/końcowo 

roczna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu 

semestru. 

 

9. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia, który chce uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana 

występują do dyrektora szkoły z wnioskiem o przeprowadzenie testu sprawdzającego. Wniosek w 

formie pisemnej należy złożyć w terminie do 2 dni roboczych po otrzymaniu informacji 

o przewidywanej ocenie.  

 

10. W terminie wyznaczonym przez dyrektora przeprowadzany jest pisemny test sprawdzający, który 

odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: 

 Zadania dobiera nauczyciel odpowiednio do poziomu wymagań edukacyjnych na wszystkie 

oceny. 

 Zadania obejmują odpowiednio zakres śródroczny lub roczny w zależności od tego jaką ocenę 

uczeń chce podwyższyć. 

 Test sprawdzający prowadzony przez nauczyciela przedmiotu w obecności innego nauczyciela. 

 Uczeń może otrzymać każdą z ocen przewidzianych w szkolnej skali w zależności od poziomu 

wykonania zadań. 

 Oceny poziomu wykonania zadań dokonuje nauczyciel prowadzący sprawdzian. 

 Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku przeprowadzonego testu sprawdzającego jest 

ostateczną oceną klasyfikacyjną śródroczną/roczną pod warunkiem, że nie jest niższa od 

przewidywanej oceny klasyfikacyjnej i nie podlega zmianie.  

 Uczeń ma tylko jedną możliwość podwyższenia oceny śródrocznej lub rocznej w danym roku 

szkolnym. 

 Nieobecność ucznia na teście sprawdzającym w wyznaczonym terminie, rozumiana jest jako 

rezygnacja z możliwości podwyższenia oceny. 

 

11. O ocenie niedostatecznej przewidywanej dla ucznia na koniec roku, uczeń i jego rodzice 

(prawni opiekunowie) są powiadamiani pisemnie na miesiąc przed klasyfikacją. 

 

12. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na semestr uczeń powinien poprawić 

negatywną ocenę w terminie do 15 marca, rozwiązując poprawnie zestawy ćwiczeń, zadań 

praktycznych przygotowanych przez nauczyciela. 

 

13. Wypowiedzi pisemne – karkówki, testy, prace domowe oceniane są według zasady: 

 celujący – 100% + zadanie dodatkowe 

 bardzo dobry - 100-81%  

 dobry - 80-61 %  

 dostateczny - 60-45 %  

 dopuszczający- 44-31 %  

 niedostateczny 30% i mniej 

 


