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I. Główne założenia PSO 

Celem oceniania na lekcjach informatyki jest bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i 

określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania.               

W pierwszym tygodniu każdego roku szkolnego uczniowie i ich rodzice zostają zapoznani z 

zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach informatyki. Ten fakt jest odnotowywany w 

dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym ucznia, a następnie potwierdzony podpisami 

uczniów i rodziców. 

Ocena umiejętności i wiadomości edukacyjnych uczniów dokonywana jest systematycznie i 

sprawiedliwie. 

 

II. Obszary aktywności podlegające ocenie 

- przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

- organizacja pracy; 

- praca z programem – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania 

i osiąganie przewidzianych rezultatów; 

- rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie 

środowiska programu do rozwiązywanego zadania; 

- stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych; 

- aktywność na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, np. udział w konkursach 

przedmiotowych itp.; 

- współpraca w grupie; 

- wkład pracy ucznia; 

- stopień i rodzaj motywacji uczenia się; 

- posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki 

prawidłową terminologią informatyczną. 

 

III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem poziomu 

wiadomości i umiejętności 

Ocena celująca:  

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli jego wiedza i umiejętności wykraczają poza 

obowiązujący program nauczania: 

- twórczo i samodzielnie wykonuje wszystkie zadania przewidziane programem 

oraz wykazuje 

- operatywność w wykorzystywaniu wiadomości i umiejętności do 

rozwiązywania zadań trudnych, 

- w nowych sytuacjach; 

- rozwija zainteresowania i uzdolnienia, samodzielnie formułuje wnioski, które 

potrafi uzasadnić; 
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- jest zaangażowany emocjonalnie w pracę klasy, grupy, bardzo aktywny i 

odpowiedzialny, 

- motywuje kolegów do pokonywania trudności, szanuje pracę innych; 

- przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia; 

- wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych 

lekcjach; 

- bierze udział w konkursach komputerowych i osiąga w nich sukcesy; 

- przestrzega zasad regulaminu pracowni komputerowej. 

  

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli opanował zakres wiadomości oraz poniższe 

umiejętności: 

- sprawnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem; 

- samodzielnie uruchamia programy, których ikony znajdują się na pulpicie; 

- zmienia wielkość okna, przesuwa ruchome obiekty na ekranie; 

- kreśli linie, wypełnia kontury kolorem, wstawia gotowe figury geometryczne i 

stemple; 

- zapisuje i odczytuje kartkę w komputerze; 

- znajduje gotowy rysunek w komputerze i poprawia go; 

- zapisuje ponownie pod tą samą nazwą lub inną; 

- wpisuje tekst z zachowaniem zasad poprawnego wpisywania tekstu; 

- redaguje i formatuje tekst według podanego wzoru; 

- umieszcza gotowe rysunki i teksty na jednej kartce; 

- samodzielnie wypełnia komórki arkusza liczbami i napisami, dokonuje zmian 

w arkuszu; 

- stosuje wbudowane w arkusz operacje i wpisując je w postaci formuły; 

- tworzy wykresy dla danych z tabeli; 

- bezbłędnie wyszczególnia elementy zestawu komputerowego; 

- podaje przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej; 

- wie, co oznacza pojęcie multimedia, samodzielnie korzysta z informacji 

zawartych w programach 

- multimedialnych; 

- posługuje się programem komputerowym do wysyłania i odbierania 

wiadomości; 

- samodzielnie przygotowuje swoje prace do prezentacji; 

- przestrzega zasad regulaminu pracowni komputerowej. 

 

Ocena dobra: 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli nie opanował całkowicie zakresu wiadomości oraz 

poniższych umiejętności: 

- samodzielnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem; 

- uruchamia programy, których ikony znajdują się na pulpicie; 
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- zmienia wielkość okna, przesuwa ruchome obiekty na ekranie; 

- kreśli linie, wypełnia kontury kolorem, wstawia gotowe figury geometryczne i 

stemple; 

- z niewielką pomocą zapisuje i odczytuje kartkę w komputerze; 

- poprawia gotowy rysunek i zapisuje go; 

- wpisuje tekst na komputerową kartkę z zachowaniem zasad poprawnego 

wpisywania tekstu; 

- wykonuje operacje formatowania tekstu: wyrównywanie tekstu, zmiana 

rodzajów czcionki i jej atrybutów; 

- z niewielką pomocą umieszcza na jednej kartce rysunki i teksty; 

- zna elementy zestawu komputerowego; 

- umie podać przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej; 

- wie, co oznacza pojęcie multimedia; 

- z niewielką pomocą korzysta z informacji zawartych w programach 

multimedialnych; 

- umie wysyłać i odbierać wiadomości; 

- po odpowiednim instruktażu nauczyciela przygotowuje swoje prace do 

prezentacji; 

- wypełnia komórki arkusza liczbami i napisami, z niewielka pomocą dokonuje 

zmian w arkuszu; 

- stosuje wbudowaną w arkusz operację sumowania; 

- z niewielka pomocą tworzy wykres dla danych z tabeli; 

- przestrzega zasad regulaminu pracowni komputerowej. 

 

 Ocena dostateczna 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje 

zadania o niewielkim stopniu trudności: 

- pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem; 

- uruchamia programy, korzystając z ikon znajdujących się na pulpicie; 

- kreśli linie, wypełnia kontury kolorem; 

- z pomocą nauczyciela zapisuje i odczytuje kartkę w komputerze; 

- z pomocą nauczyciela wpisuje tekst z zachowaniem podstawowych zasad 

edycji; 

- formatuje tekst według wskazówek nauczyciela i przy jego pomocy; 

- z pomocą nauczyciela umieszcza na jednej kartce rysunki i teksty; 

- umie nazwać wskazane elementy zestawu komputerowego; 

- umie wymienić przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej; 

- przy pomocy nauczyciela korzysta z informacji zawartych w programach 

multimedialnych; 

- przy pomocy nauczyciela przygotowuje swoje prace do prezentacji; 

- z pomocą nauczyciela wypełnia komórki arkusza liczbami i napisami; 

- przestrzega zasad regulaminu pracowni komputerowej. 
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Ocena dopuszczająca 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli przy wydatnej pomocy nauczyciela wykonuje 

zadania o niewielkim stopniu trudności: 

- pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem; 

- pod nadzorem nauczyciela uruchamia programy, korzystając z ikon 

znajdujących się na pulpicie; 

- kreśli linie, wypełnia kontury kolorem; 

- z pomocą nauczyciela zapisuje i odczytuje kartkę w komputerze; 

- z pomocą nauczyciela wpisuje tekst z zastosowaniem wielkich i małych liter 

oraz polskich 

- znaków diakrytycznych; 

- wybiera czcionkę i sposób wyrównywania tekstu przed jego napisaniem; 

- z pomocą nauczyciela wyszukuje usterki w gotowym tekście i wprowadza 

poprawki; 

- korzystając z podpowiedzi nauczyciela umie nazwać wskazany element 

zestawu komputerowego; 

- z dużą pomocą nauczyciela wypełnia komórki arkusza liczbami i napisami. 

  
Ocena niedostateczna 
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nawet przy pomocy nauczyciela nie próbuje 

rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności. I nie przestrzega regulaminu 

pracowni komputerowej. 

 

IV. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

- Z uwagi na charakter przedmiotu, do sprawdzenia osiągnięć uczniów 

najbardziej odpowiednie są zadania praktyczne (uczeń odpytywany jest 

podczas pracy z komputerem). Ocena stawiana jest za samodzielność  

w pracy, staranność wykonania, postępy ucznia w nauce. Na bieżąco 

nauczyciel sprawdza prawidłowość wykonywanych zadań, wskazuje braki i 

niedociągnięcia w umiejętnościach uczniów, mobilizuje uczniów do 

samooceny, a także do oceny pracy kolegów. 

- Jeśli zachodzi potrzeba sprawdzenia wiadomości teoretycznych uczniów - 

odbywa się to w formie ·kilkunastominutowych kartkówek.  Sprawdziany 

zapowiadane są uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem (podawany jest 

zakres materiału). 
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Procentowy próg wypowiedzi pisemnych: 
 

Progi procentowe 
ocena 

Skrót 
nazwy 
oceny 

Oznaczenie 
cyfrowe 
oceny od do 

0% 40% niedostateczna ndst 1 

41% 55% dopuszczająca dop 2 

56% 69% dostateczna dst 3 

70% 83% dobra db 4 

84% 97% bardzo dobra bdb 5 

98% 100% celująca cel 6 

 

V. Sposób informowania o postępach lub ich braku 

 

- Każda otrzymana ocena przez ucznia będzie wpisana do dziennika lekcyjnego 

oraz dzienniczka ucznia. 

- W przypadku zauważania przez nauczyciela braku postępu ucznia w nauce, 

nauczyciel zgłasza problem wychowawcy klasy i prosi o wspólną rozmowę z 

uczniem i jego rodzicami. 

- Uczeń zagrożony oceną niedostateczną półroczną i całoroczną zostanie 

poinformowany o tym w terminie zgodnym z WSO. Informację tą otrzymają 

również jego rodzice. 
 

 

VI. Zasady poprawiania ocen 

Istnieje możliwość jednorazowej poprawy każdego sprawdzianu w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem, ale nie później niż 2 tygodnie od uzyskania oceny z określonej pracy 

kontrolnej. Poprawie podlegają oceny niedostateczne i dopuszczające. 
 

VII. Zasady wglądu uczniów, rodziców/opiekunów do prac pisemnych 

Uczeń otrzymuje pracę pisemną do wglądu na zajęciach informatyki zaraz po ogłoszeniu 

przez nauczyciela wyników sprawdzianu. Rodzic może obejrzeć pracę podczas trwania 

konsultacji indywidualnych i spotkań z rodzicami. 
 

VIII. Ustalenia końcowe 

 

- Za aktywną postawę na zajęciach uczeń może zdobyć „+”. Trzykrotne 

otrzymanie „+” równoznaczne jest uzyskaniu oceny bardzo dobrej. 

- Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych pozytywnych ocen, wykonując pracę 

nadobowiązkową. 

 

Opracował nauczyciel informatyki 

Jacek Mielnik 


