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Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka 

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 — PSO podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację. 

 

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, 

o przygotowanie do lekcji. 

• Prace zespołowe (projekty). 

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

i kołach zainteresowań). 

• Szczególne osiągnięcia (udział i wyniki w konkursach informatycznych). 

• Przestrzeganie zasad regulaminu pracowni komputerowej. 

II. Ocenianie 

1. Oceny są jawne.  

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

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

4. Sprawdziany — przeprowadzane są po zakończeniu realizacji działu. Czas trwania — 45 min.  

5. Sprawdziany — są obowiązkowa dla wszystkich uczniów w klasie. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie 

może uczestniczyć w sprawdzianie, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni po ustalonym dla klasy 

terminie. W uzasadnionych przypadkach termin sprawdzianu ustala się indywidualnie. 

6. O terminie sprawdzianu i zakresie sprawdzanych wiadomości uczeń jest informowany z tygodniowym 

wyprzedzaniem (wpis w dzienniku elektronicznym  w Terminarzu). 

7. Poprawa oceny ze sprawdzianu — uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu 4, 3 lub 2 może poprawić tę ocenę do 

dwóch tygodni, po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma obowiązek poprawić tę ocenę w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem do dwóch tygodni.  

Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy w czasie pozalekcyjnym. Oceny podlegające 

poprawie można poprawić tylko raz. Uczeń, który nie poprawił w terminie sprawdzianu traci prawo do jego 

poprawiania. 

Uczeń, który oszukuje podczas prac pisemnych otrzymuje ocenę niedostateczną i traci prawo do poprawy. 

8. Kartkówki — obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, mogą sprawdzać zadanie domowe, nie muszą być 

zapowiadane. Mogą odbywać się w formie pisemnej lub praktycznej — praca z komputerem. Czas trwania — 

do 20 min. Ocen z kartkówek nie poprawiamy. 
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9. Przy ocenie prac pisemnych, sprawdzianów, testów obowiązują następujące przedziały procentowe wymagane 

do uzyskania w ocen: 

100%  ocena celująca 

od 91%  ocena bardzo dobra 

od 71%  ocena dobra 

od 51% ocena dostateczna 

od 35% ocena dopuszczająca 

mniej niż ocena niedostateczna 

10. Po każdej pracy klasowej lub projekcie długoterminowym dokonuje się analizy błędów i osiągnięć uczniów. 

11. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej dwóch tygodni) uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem 

termin nadrobienia zaległości (np. na zajęciach kółka komputerowego lub wyrównawczych). 

12. Uczeń zwolniony z lekcji na prośbę rodziców, z powodu zajęć sportowych lub innych, ma obowiązek 

samodzielnego uzupełnienia braków. 

13. Uczeń nieobecny na lekcji musi nadrobić zaległości, a w przypadku problemów ze zrozumieniem treści, może 

zgłosić się do nauczyciela (na zajęciach kółka komputerowego lub wyrównawczych). 

14. Uczeń może być trzy razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji bez żadnych konsekwencji, po 

powiadomieniu nauczyciela o tym fakcie przed lekcją. W przypadku nie poinformowania nauczyciela, uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Nieprzygotowanie to: brak zadania domowego, zeszytu przedmiotowego, podręcznika. 

Po wyczerpaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę 

niedostateczną. 

15. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami (nie ma minusów za brak aktywności) — za 5 plusów uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

16. W przypadku, gdy uczeń na lekcji zajmuje się czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem, niszczy 

prace kolegów, nie przestrzega regulaminu pracowni komputerowej otrzymuje minus — za 3 minusy uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

17. Aktywny udział w konkursach przedmiotowych daje dodatkową ocenę bardzo dobrą. 

18. Aktywność pozalekcyjna — rozwiązywanie systematycznie zadań dodatkowych, osiągnięcia w konkursach 

i wykonywanie projektów długoterminowych dają szansę na ocenę celującą. 

19. Na tydzień przed klasyfikacją nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów umożliwiających podniesienie 

proponowanej przez nauczyciela oceny. 

20. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr, obowiązuje pisemne 

zaliczenie materiału nauczania obowiązującego w semestrze pierwszym w ciągu dwóch miesięcy od momentu 

klasyfikacji, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, poza czasem lekcyjnym. 

21. Rodzice ucznia są powiadamiani o jego postępach w czasie zebrań, konsultacji indywidualnych, poprzez 

dziennik elektroniczny. 

22. Uczniowi przysługuje możliwość ubiegania się o ocenę śródroczną i roczną wyższą niż przewidywana zgodnie 

z zasadami zamieszczonymi w Statucie Szkoły. 

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

arytmetyczną. 

24. Pracując z uczniami z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel stosuje ocenianie 

indywidualne uwzględniające zalecenia poradni. 

25. Najważniejszym działaniem wspierającym ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych podczas lekcji 

z przedmiotu zajęcia komputerowe jest indywidualizacja.  

26. 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. 


