
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI 
w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wodzisławiu 

 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE OCENIANIA 

- obowiązuje ogólnie przyjęta skala ocen z plusami( „+”) i minusami („ - ”), 
- oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), każda ocena składa się ze 

stopnia i komentarza, komentarz dotyczy zarówno słabych jak i mocnych stron pracy ucznia, 
ukierunkowuje jego dalsze uczenie.  

- na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz 
niepublicznej poradni specjalistycznej wymagania edukacyjne z przedmiotu zostają 
dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

 
NARZĘDZIA SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI  
 

1. Na zajęciach z informatyki oceniane są: 
- ćwiczenia wykonywane podczas lekcji,  
- odpowiedzi na pytania, 
- udział w projekcie grupowym, 
- zadania domowe, 
- aktywność na lekcji, 
- ćwiczenia sprawdzające, 

2. Ocenianie bieżącej pracy ucznia odbywa się przy komputerze:  
W trakcie wykonywania ćwiczeń sprawdzana jest:  
- samodzielność wykonywania ćwiczeń,  
- korzystanie z odpowiednich pomocy. 

 
Sprawdziany praktyczne - zadania praktyczne, wykonywane przez ucznia na komputerze 
badające kompetencje ucznia na różnych poziomach są obowiązkowe:  
Zasady przeprowadzania sprawdzianów praktycznych:  
- przed sprawdzianem uczeń zapoznany zostaje z kryteriami oceny, 
- jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich wykonać z całą klasą, to powinien to 

uczynić w terminie dwutygodniowym od momentu przybycia do szkoły. 
Wiedza ucznia może również być sprawdzana w trakcie odpowiedzi ustnych.  
Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać dodatkową ocenę: 

- właściwe rozwiązanie bieżącego problemu, 
- podejmowanie merytorycznej dyskusji, 
- trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia, 
- dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji, 
- wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami. 

 
Za pracę nadobowiązkową uczeń może otrzymać dodatkową ocenę.  
Na ocenę semestralną (roczną) wpływają następujące elementy:  
a) samodzielna praca (prace praktyczne, sprawdziany, kartkówki),  
b) oceny śródroczne i roczne ustala się na podstawie ocen bieżących, przy czym oceny ze 

sprawdzianów mają decydujący wpływ na ocenę końcową w drugiej kolejności są 
odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające. 

c) umiejętność współpracy w grupie. 
 
 
 
 



ZASADY POPRAWIANIA STOPNI  
 

1. Sprawdziany praktyczne umiejętności pracy na komputerze są obowiązkowe. Poprawa jest 

dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami informatyki, w ciągu dwóch tygodni od 

uzyskania oceny pracy w terminie ustalonym z nauczycielem.  

2. Kartkówek i odpowiedzi ustnych nie można poprawiać.  

3. Ćwiczenia mogą być poprawianie poza lekcjami informatyki w ciągu tygodnia od uzyskania 

oceny. 

4. Oceny bieżące przekazywane są bezpośrednio po ich uzyskaniu uczniowi. 

 


