
Przedmiotowy system oceniania z informatyki 

 

1. Postanowienia ogólne: 

Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

- Statutu szkoły. 

2. Przyjmuje się skalę od 1 do 6 

3. Ocena roczna/semestralna nie wynika ze średniej uzyskanych przez ucznia ocen. 

4. Uczeń otrzymuje oceny za: 

- waga 4 – projekty, udział w konkursie, 

- waga 3 – zadania wykonane na lekcji,  

- waga 2 – sprawdziany i testy 

- waga 1 – aktywność na lekcji i poza nią, praca w grupach, zeszyt przedmiotowy 

  

W przypadku nauki zdalnej przyjmuje się następujące wagi: 

- waga 1- praca zdalna  

5. Na ocenę z aktywności na lekcji składają się: posługiwanie się pojęciami, 

narzędziami oraz prawidłową terminologią informatyczną, stosowanie zasad 

bezpieczeństwa właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku 

komputerowym; efektywna praca z poznanymi programami komputerowymi 

służąca osiąganiu przewidzianych rezultatów; umiejętność rozwiązywania 

problemów oraz dobór skutecznych metod; zastosowanie zdobytej wiedzy i 

umiejętności w sytuacjach praktycznych, aktywność i systematyczność.   

6. Praca na lekcji: ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne ( znajomość danych 

zagadnień, posługiwanie się terminami i pojęciami informatycznymi); aktywność, 

systematyczność i jakość pracy; współpraca w grupie; stosowanie zasad 

bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku 

komputerowym. Wykonane prace dodatkowe. Udział w konkursach i olimpiadach.  

7. W przypadku nieobecności uczeń wykona zaległą prace w szkole w terminie 

dwóch tygodni od momentu przyjścia do szkoły. Prace tę wykona w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela w czasie lekcji ( jeśli nie będzie to kolidowało z 

aktualną lekcją) lub poza lekcjami.  

8. Uczeń nieobecny jest zobowiązany do nadrobienia zaległości, przepisania lekcji.  

 

 

 



9. Wymagania na poszczególne oceny: 

ocena Sprawdziany/ testy/ projekty 

6 100% 

5 90 – 99% 

4 75 – 89% 

3 50 – 74% 

2 30 – 49% 

1 0 – 29% 

 

Każdy nauczyciel może na początku roku szkolnego wprowadzić dodatkowe 

ustalenia zgodne z regulaminem szkolnym. 

 

 

 


