
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH/ INFORMATYKI 

 

 

CELE PSO: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć i postępach, 2) pomoc uczniowi 

w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 3) motywowanie do dalszej pracy, 

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

i uzdolnieniach ucznia 

KRYTERIA OCENIANIA: 

CELUJĄCY: Uczeń potrafi samodzielnie: wykonać zadania na ocenę bardzo dobrą oraz 

spełnić wymagania wykraczające poza zakres materiału, zastosować poznane treści 

programowe w sytuacjach trudniejszych, przygotować dodatkowe informacje na zajęcia, 

w czasie zajęć wykazuje postawę pełnego zaangażowania, jest pilny, pomaga innym w pracy, 

motywuje innych uczestników zajęć do pokonywania trudności, pod kierunkiem nauczyciela 

bierze udział w konkursach informatycznych, korzysta z różnych źródeł w zdobywaniu 

wiedzy, wykorzystuje umiejętności informatyczne na innych lekcjach, wiadomości 

i umiejętności ucznia wykraczają poza te, które są zawarte w programie informatyki. 

BARDZO DOBRY: Uczeń potrafi samodzielnie wykonać zlecone prace na komputerze, 

zawsze skończyć rozpoczętą pracę, jest aktywny na lekcji, chętnie pracuje; jest 

systematyczny; zawsze przygotowany do zajęć, opanował wszystkie umiejętności 

i wiadomości realizowane na lekcji; potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę. 

DOBRY: Uczeń potrafi samodzielnie  wykonać większość zadań na lekcji, jest zaangażowany 

w czasie wykonywania zadań, pracuje systematycznie i wykazuje postępy; przeważnie 

kończy rozpoczęte na lekcji zadania, opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

w programie nauczania; czasami korzysta z pomocy nauczyciela. 

DOSTATECZNY: Uczeń potrafi samodzielnie wykonać na komputerze proste zadania, 

czasem z niewielką pomocą, większość ćwiczeń kończy, pracuje nie zawsze systematycznie, 

nie wykorzystuje swoich możliwości, nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem, 

ale mimo to robi nieznaczne postępy, opanował podstawy obsługi komputera, wiadomości 

i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej; wymaga pomocy nauczyciela w podejmowanych działaniach. 

DOPUSZCZAJĄCY: Uczeń nie potrafi samodzielnie wykonać większości, nawet prostych, 

zadań na komputerze, wielu ćwiczeń nie kończy, pracuje niechętnie i niesystematycznie; 

wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem, jego postępy są znikome, ma duże braki 

w umiejętnościach i wiadomościach określonych podstawą programową, uczniowi brak chęci 

do pogłębiania wiedzy; wymaga stałej pomocy podczas wykonywania zadań. 

NIEDOSTATECZNY: Uczeń nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych 

poleceń wymagających stosowania podstawowych umiejętności, nie wykazuje żadnego 

zainteresowania przedmiotem; bierze bierny udział w zajęciach, nie opanował wiadomości 

i umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń osiągnął podstawowe umiejętności 

wymienione w podstawie programowej, czyli: 1) posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla 

ucznia środowisku sprzętowym, 2) opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, 

motywów, 3) korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej 

przedstawiania i wykorzystania, 4) stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się 

i poznawania różnych dziedzin. 



 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: 

1) ćwiczenia/ zadania wykonywane na lekcji (zajęcia z informatyki są w ogromnej większości 

ćwiczeniami praktycznymi; ćwiczenia te powinny kończyć się pewnym rezultatem. I ten 

rezultat pracy na lekcji jest oceniany. Oceniana jest zgodność osiągniętego rezultatu 

z postawionym zadaniem, 2) odpowiedzi ustne, 3) aktywność podczas pracy na lekcji 

i stosunek do wykonywanych zadań, 4) samodzielne prace uczniów, 5) odpowiedzi pisemne 

(kartkówki, sprawdziany, testy), 6) prace domowe, 7) umiejętność radzenia sobie z zadaniami 

wymagającymi stosowania poznanych wiadomości (zadania problemowe), 8) umiejętność 

współpracy w grupie i wywiązywanie się z przydzielonej części zadania, 9) przestrzeganie 

regulaminu, 10) udział w zajęciach pozalekcyjnych- konkursach. 

PODSTAWA USTALENIA OCENY 

Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie: 

1. Obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć. 

2. Analizy samodzielnie wykonywanych prac. 

3. Wyników bieżących odpowiedzi pisemnych. 

4. Odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem. 

 

Przy ocenianiu uczniów, którym należy dostosować wymagania edukacyjne, nauczyciel 

dostosowuje zadania/ kartkówki/ sprawdziany do możliwości ucznia. 

 

Uczeń może poprawić ocenę za wykonywane na lekcji zadanie wykonując je 

powtórnie (lub wykonując zadania podobnego typu) w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją 

(np. w godzinach, kiedy pracownia jest otwarta) lub w domu. 

Uczeń, który ma braki w zadaniach wykonywanych na lekcjach, powinien w miarę 

możliwości nadrobić istotne ćwiczenia i zadania wykonywane na opuszczonych lekcjach. 

Sprawdziany obejmujące zagadnienia z działu – zapowiadane tydzień wcześniej wraz 

z określeniem zagadnień, które będzie obejmował. Kartkówki – z trzech ostatnich tematów; 

nie muszą być zapowiadane. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu/ kartkówki może 

odpowiadać ustnie lub pisać w uzgodnionym z nauczycielem terminie. Sprawdzian/ 

kartkówkę można poprawić w ciągu dwóch tygodni po otrzymaniu z niej oceny. Zwrot 

ocenionych prac w ciągu dwóch tygodni; przy oddawaniu nauczyciel omawia prace 

i uzasadnia ocenę. 

Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Uczeń, który zgłosi nieprzygotowanie, brak zeszytu, brak zadania domowego – 

otrzymuje „minus”; dopuszcza się dwa „minusy”; następne braki: uczeń otrzymuje 

niedostateczny. Nie zgłoszenie: uczeń otrzymuje niedostateczny. Braki należy uzupełnić na 

następną lekcję. 

Za szczególną aktywność uczeń otrzymuje „plus”; za trzy „plusy” uczeń otrzymuje 

bardzo dobry. 

Za rażące łamanie zasad bezpieczeństwa, regulaminu pracowni uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

Wystawianie ocen semestralnej i rocznej zgodnie z WSO. 

Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden 

stopień zgodnie z WSO. 

 


