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PRZE DMI OTOWE  ZAS ADY  OCE NI ANI A   

NA CZAS NAUKI  STACJONARNEJ I  NAUKI  ZDALNE J  

I N F O R MA T Y K A  W  K L A S A C H  4 - 8  

 

I. Ogólne zasady oceniania uczniów. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel analizuje 

i ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej. Bierze również pod uwagę postawę ucznia podczas 

zajęć (samodzielność wykonywania zadań; zaangażowanie w pracę klasy, grupy; 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pracy przy komputerze;  szacunek do 

pracy innych osób). 

2. Nauczyciel ma za zadanie: 

a) informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie, 

b) udzielać uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

c) motywować ucznia do dalszych postępów w nauce, 

d) dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce 

oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

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

ocenianie indywidualne uwzględniające zalecenia poradni. 

4. Najważniejszym działaniem wspierającym ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych podczas 

lekcji z przedmiotu zajęcia komputerowe jest indywidualizacja.  

5. 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. 

6. 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. 

7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi oraz jego 

rodzicom/opiekunom prawnym zgodnie z zaleceniami WSO. 

9.  Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

 

II.  Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

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 samodzielnego korzystania z różnych pomocy; 

• umiejętność realizacji własnych pomysłów. 

• umiejętność pracy w grupie; 

• przestrzeganie norm etycznych dotyczących poszanowania cudzej pracy i własności;  
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• przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej. 

 

Ocenie podlegają: praca przy komputerze, prace projektowe, kartkówki,  praca online poza szkołą, 

praca ucznia na lekcji oraz szczególne osiągnięcia. 

Inne czynniki mające wpływ na ocenę to: 

• aktywność, 

• kreatywność, 

• postępy, 

• umiejętność współpracy podczas prac w grupie, 

• pomysły i ich realizacja, 

• systematyczność,  

• terminowość oddawania prac, 

• prezentacja pracy, 

• samodzielność pracy, 

• przygotowanie do lekcji. 

 

Praca przy komputerze obejmuje zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji.  

Oceniając je, nauczyciel bierze pod  uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność i estetykę. 

 

Kryteria oceniania pracy przy komputerze: 

celująca 

Zakres wiedzy i umiejętności 

 Posiada wiedzę przewidzianą przez program. 

 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. 

 Aktywny, zaangażowany, pomaga innym w pracy. 

 Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

bardzo dobra 

Zakres wiedzy i umiejętności 

 Posiada wiedzę przewidzianą przez program. 

 Wykazuje zainteresowanie przedmiotem. 

 Pracuje zawsze samodzielnie. 

 Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań.  
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 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 

 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. 
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 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. 

 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. 

 

Prace projektowe obejmują zadania praktyczne lub teoretyczne wykonywane w grupie lub 

indywidualnie, które uczniowie wykonują podczas lekcji i/lub w domu.  

Oceniając je, nauczyciel bierze pod  uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność i estetykę, 

• umiejętność współpracy podczas pracy w grupie, 

• pomysły i ich realizację, 

• terminowość oddania pracy, 

• kreatywność, 

• prezentację pracy. 

 

Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej lub elektronicznej (w tym online), a ich celem jest 

sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek 

lekcyjnych (maksymalnie trzech). 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym 

kartkówki. 

• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie 

z zasadami WZO. 

• Zasady przechowywania kartkówek reguluje WZO. 

 

Praca online obejmuje zadania praktyczne i teoretyczne, które uczeń wykonuje poza szkołą podczas 

nauki zdalnej. 
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• Uczeń przy ich tworzeniu pracuje na sprzęcie elektronicznym lub w innej formie zleconej przez 

nauczyciela. 

• Pracę przesyła online. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę online, nauczyciel bierze pod uwagę kryteria opracowane dla 

pracy przy komputerze. 

 

Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką 

poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy 

rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.  

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem 

a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WZO. 

 

Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych są oceniane zgodnie 

z zasadami zapisanymi w WZO. 

 

III.  Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego. 

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego 

informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o: 

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych, 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej, 

• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień 

opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych 

w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria 

wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WZO. 

 

Oceny semestralne będą liczone według średniej ważonej ocen  

w sposób opisany poniżej. 

Poszczególnym ocenom cząstkowym z danego przedmiotu nadaje się odpowiednią „wagę”: 

 

Rodzaj oceny cząstkowej Waga oceny 

➢ Praca online  

➢ Aktywność na lekcji 
*1 

➢ Praca projektowa  

➢ Kartkówka 
*2 

➢ Praca przy komputerze podczas 

lekcji stacjonarnej 
*3 
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Uczestnictwo w innych konkursach  

Rodzaj konkursu Ocena  Waga oceny 

Finalista konkursu 

informatycznego 
cel *3 

 

Tabela zaokrąglania 

Średnia ważona Ocena 

0 – 1,50 Niedostateczna 

 1,51 – 2,50 Dopuszczająca 

2,51 – 3,50 Dostateczna 

3,51 – 4,50 Dobra 

4,51 – 5,50 Bardzo dobra 

5,51 – 6,00 Celująca 

 

IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności pracy na komputerze są 

obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po 

uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.  

2. Uczeń może poprawić jedną wybraną przez siebie ocenę w semestrze. 

3. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, wynikające np. 

z nieobecności, biorąc udział w zajęciach dodatkowych lub drogą indywidualnych konsultacji 

z nauczycielem (także online). 

4. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO 

i rozporządzenia MEN. 

 

 

Opracowano na podstawie:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. 2017 poz. 356) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. 2015 poz 843 z późniejszymi zmianami). 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej w Deszcznie. 

4. Koba Grażyna: Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI. 

Wydaw. Migra. 

5. Koba Grażyna: Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII. 

Wydaw. Migra. 


