
INFORMATYKA. 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
 

Uczeń nie ma obowiązku codziennego przynoszenia zeszytu i podręcznika na zajęcia. Podręcznik 

ma służyć do utrwalania wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach informatyki w każdym 

semestrze. 

 

Na lekcjach informatyki uczniowie pracują metodą projektów. 

 

Ocenie podlegają ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć lekcyjnych. Dokumentacja umiejętności 

ucznia jest zapisywana na komputerach uczniowskich w katalogach założonych we wskazanym 

przez nauczyciela miejscu. Każdy projekt może być oceniony w czasie jego wykonywania (postępy 

w pracy na danych zajęciach) oraz po zakończeniu projektu. Projekty mogą być wykonywane 

indywidualnie oraz zespołowo. W wypadku pracy zespołowej ocenie podlega efekt końcowy 

projektu, i taka ocena przyznawana jest każdemu uczniowi. 

 

Ocenie podlega także zaangażowanie i aktywność podczas zajęć, kreatywność, wykraczanie poza 

ramy danego projektu. 

 

Z przedmiotu informatyka nie planuje się przeprowadzania sprawdzianów i kartkówek. Wiedza i 

umiejętności jest oceniana na bieżąco, w ramach dyskusji nad danym projektem i przy omawianiu 

ewentualnych trudności lub akceptacji dodatkowych pomysłów. 

 

 

 

 

 

 

 
Oceny semestralne i końcoworoczne ustala się na podstawie uzyskanej przez ucznia średniej 

ważonej ocen cząstkowych: 

 
Ocena celująca  – powyżej 5,30 średniej ważonej 

Ocena bardzo dobra    – 4,60 – 5,29 średniej ważonej 

Ocena dobra  – 3,60 – 4,59 średniej ważonej 

Ocena dostateczna  – 2,60 –  3,59 średniej ważonej   

Ocena dopuszczająca   – 1,75 –  2,59 średniej ważonej 

Ocena niedostateczna  –  poniżej 1,75 średniej ważonej 

Plus + 0,5 oceny 

Minus – 0.25 oceny 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń może być niesklasyfikowany  z  zajęć  edukacyjnych, jeżeli brak jest  podstaw  do 

ustalenia oceny klasyfikacyjnej powodu nieobecności na zajęciach 
przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w szkolnym  planie  nauczania, 

a także  w przypadku  braku  przynajmniej  minimalnej  ilości  ocen  uzyskanych  przez  innych 
uczniów w danym oddziale lekcyjnym. 



 

Wymagania edukacyjne: 

 
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 

• wyróżnia  się  wiedzą  i  umiejętnościami  określonymi  w  programie  nauczania 

przedmiotu obowiązującymi w danej klasie,   

• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

• zdobytą wiedzę stosuje w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, 

• samodzielnie i twórczo dobiera stosowne rozwiązanie w nowych, nietypowych sytuacjach 

problemowych 

• bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

• chętnie podejmuje wykonanie prac dodatkowych, służy pomocą innym, dzieli się wiedzą, 

pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania pracowni. 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 

• opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu 

obowiązującego w danej klasie, 

•  potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, 

• samodzielnie stosuje właściwe algorytmy dla rozwiązania wybranych problemów i 

przewiduje ich następstwa, 

• potrafi znaleźć i poprawić ewentualne błędy, 

• sprawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 
• dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania, 

• korzystając ze wskazówek nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy, 

• potrafi samodzielnie projektować algorytmy rozwiązań,   

• zna podstawowe pojęcia i właściwą terminologię z przedmiotu, 

• czasem popełnia błędy, ale potrafi je wskazać i poprawić. 

 
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 
• opanował podstawowe treści programowe określone programem nauczania danej klasy 

• posiadł umiejętności typowe i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, 

• umie opisać przebieg wykonania zadania i rozumie sens jego rozwiązania,   

• potrafi  posługiwać  się  podstawowymi  programami  użytkowymi  i  wykonywać zadania o 

niewielkim stopniu trudności, 

 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 
• niewystarczająco opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie 
• rozumie pojęcia informatyczne, 

• ma  trudności  z  obsługą  systemu  operacyjnego i  podstawowych  programów użytkowych 

• stosuje posiadane wiadomości tylko z pomocą nauczyciela, 

• ma trudności z zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce. 

 
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 



• nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  określonych  programem  nauczania danej 

klasy, 

• braki  w  wiadomościach  i  umiejętnościach  uniemożliwiają  kontynuację  dalszej nauki z 

zakresu przedmiotu, 

• nie potrafi wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela 

 

 


