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Przedmiotowy System Oceniania z informatyki 
powstał w oparciu o Ocenianie Wewnątrzszkolne zawarte w Statucie PSP nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie oraz program nauczania informatyki w szkole podstawowej 
 

Opis wymagań ogólnych 
 

Podstawa programowa określa cele kształcenia, a także obowiązkowy zakres treści programowych i oczekiwanych umiejętności, które uczeń o przeciętnych uzdolnieniach powinien 

przyswoić na danym etapie kształcenia. Opisane w niej wymagania szczegółowe można przypisać do pięciu kategorii. 

 
1. Analizowanie i rozwiązywanie problemów – problemy powinny być raczej proste i dotyczyć zagadnień, z którymi uczniowie spotykają się w szkole (np. na matematyce) lub  

na co dzień; rozwiązania mogą przyjmować postać planu działania, algorytmu lub programu (nie należy wymagać od uczniów biegłości w programowaniu w jakimkolwiek języku). 
 

2. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi – uczniowie powinni w trakcie lekcji bez większych problemów wykonywać konkretne 
zadania za pomocą dostępnego oprogramowania, w tym sprawnie korzystać z menu, pasków narzędzi i pomocy programów użytkowych i narzędziowych, oraz tworzyć dokumenty 
i przedstawiać efekty swojej pracy np. w postaci dokumentu tekstowego lub graficznego, arkusza, prezentacji, programu czy wydruku. 
 

3. Zarządzanie informacjami oraz dokumentami – uczniowie powinni umieć wyszukiwać informacje, porządkować je, analizować, przedstawiać w syntetycznej formie  
i udostępniać, a także gromadzić i organizować pliki w sieci lokalnej lub w chmurze. 
 

4. Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy z komputerem – uczniowie powinni przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej oraz zasad korzystania z sieci lokalnej i rozległej,  
a także rozumieć zagrożenia związane z szybkim rozwojem technologii informacyjnej. 
 

5. Przestrzeganie prawa i zasad współżycia – uczniowie powinni przestrzegać praw autorskich dotyczących korzystania z oprogramowania i innych utworów, a podczas korzystania 
z sieci i pracy w chmurze stosować się do zasad netykiety. 

 
 
Ocenianie uczniów na lekcjach informatyki powinno być zgodne z założeniami szkolnego systemu oceniania. Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje, które 
są prezentowane uczniom na początku roku szkolnego. Treści programowe z informatyki są bardzo różnorodne. Obejmują zarówno operowanie elementami algorytmiki, jak 
i posługiwanie się narzędziami informatycznymi, czyli technologią informacyjną. Umiejętności te są oceniany w sposób równorzędny, ponieważ zdarza się, że uczniowie, którzy 
świetnie radzą sobie z programami użytkowymi, mają duże trudności z rozwiązywaniem problemów w postaci algorytmicznej, i odwrotnie – uczniowie rozwiązujący trudne problemy 
algorytmiczne i potrafiący sprawnie programować słabo posługują się programami użytkowymi. Należy uświadamiać uczniom ich braki, ale wystawiając ocenę, przykładać większą 
wagę do mocnych stron.   
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Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pracowni komputerowej, z którym zostali zapoznani na pierwszych zajęciach informatyki.  

W nauczaniu informatyki ocenie podlegać będą między innymi następujące formy pracy:   

 ćwiczenia i zadania praktyczne wykonywane podczas lekcji 

 zadania podsumowujące dział    

 pozostałe formy aktywności 

 sprawdzian (w klasach 7-8) 
 

 Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami będą brane pod uwagę:   

 aktywność podczas lekcji,   

 zaangażowanie w wykonywane zadania, 

 obowiązkowość i systematyczność.  

W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach, na których dokonywane jest ocenianie osiągnięć, uczeń może uzyskać ocenę po usprawiedliwieniu nieobecności na zasadach 
ustalonych przez nauczyciela (konsultacje indywidualne).  
Uczeń ma prawo poprawić w semestrze każdą ocenę jedynie ze sprawdzianu, klasówki, pracy klasowej, w czasie i w sposób ustalony z nauczycielem. Ocena uzyskana przez ucznia 
w wyniku poprawy pracy jest obowiązująca bez zachowania oceny pierwotnej.  
Ocena prac pisemnych (testów i kartkówek) oraz klasyfikacja semestralna i roczna odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie PSP nr 2 w Oleśnie.  
 

Opis wymagań ogólnych, które uczeń musi spełnić, aby uzyskać daną ocenę 

Ocena celująca (6) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji oraz dostarczone przez nauczyciela trudniejsze zadania dodatkowe; jest aktywny i pracuje 
systematycznie; posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza te, które są wymienione w planie wynikowym; w konkursach informatycznych przechodzi poza etap szkolny; 
w razie potrzeby pomaga nauczycielowi (np. przygotowuje potrzebne na lekcję materiały pomocnicze, pomaga kolegom w pracy); pomaga nauczycielom innych przedmiotów  
w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach. 
 
Ocena bardzo dobra (5) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji; jest aktywny i pracuje systematycznie; posiada wiadomości i umiejętności wymienione 
w planie wynikowym; w razie potrzeby pomaga nauczycielowi (pomaga kolegom w pracy). 
 
Ocena dobra (4) – uczeń wykonuje samodzielnie i niemal bezbłędnie łatwiejsze oraz niektóre trudniejsze zadania z lekcji; pracuje systematycznie i wykazuje postępy; posiada 
wiadomości i umiejętności wymienione w planie wynikowym. 
 
Ocena dostateczna (3) – uczeń wykonuje łatwe zadania z lekcji, czasem z niewielką pomocą, przeważnie je kończy; stara się pracować systematycznie i wykazuje postępy; posiada 
większą część wiadomości i umiejętności wymienionych w planie wynikowym. 
 
Ocena dopuszczająca (2) – uczeń czasami wykonuje łatwe zadania z lekcji, niektórych zadań nie kończy; posiada tylko część wiadomości i umiejętności wym ienionych w planie 
wynikowym, jednak brak systematyczności nie przekreśla możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy informatycznej oraz odpowiednich umiejętności w toku dalszej 
nauki. 

Uwaga! Opis wymagań programowych (szczegółowych) na poszczególne oceny szkolne dla danej klasy, zawarty jest w odrębnym dokumencie. 
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Aneks do przedmiotowego system oceniania z informatyki  

obowiązujący w PSP nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie 

 w czasie nauczania zdalnego  
 

 Nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami poprzez platformę Microsoft Teams. Podczas lekcji zdalnej  wykorzystywane są również inne usługi 
i aplikacje Office 365, do których wszyscy uczniowie naszej szkoły mają bezpłatny dostęp. 

1. Podczas zajęć uczniowie wykonują zadania, które mogą dokończyć w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. Niektóre prace muszą być odesłane 
przed końcem lekcji zdalnej. 

2. Instrukcje i wskazówki dotyczące realizacji zadań przekazywane są uczniom podczas lekcji zdalnej, dodatkowo mogą być również opisane 
w Notesie Zadań zespołu Informatyka, w notatce z lekcji (zgodnie z tematem i datą wpisaną w eDzienniku). 

3. Nauczyciel  monitoruje pracę ucznia, przekazuje niezbędne informacje dotyczące efektów jego pracy oraz motywuje do dalszych postępów.  
4. Nauczyciel może poprosić ucznia, żeby udostępnił wykonywane podczas lekcji zadanie. 
5. Uczeń umieszcza wykonane zadanie w Notesie Zajęć zespołu informatyka (w Zadaniach domowych) lub za zgodą nauczyciela przesyła je na czat 

prywatny nauczyciela (platforma Teams). 
6. Nauczyciel wystawiając uczniowi ocenę bierze pod uwagę terminowość oraz poprawność wykonania zadania, zgodnie ze wskazówkami 

przekazanymi podczas lekcji (lub opisanymi w Notesie zajęć), uwzględnia również jego zaangażowanie, aktywność i systematyczność. 
7. Wszystkie prace i zadania przesyłane lub zamieszczane w Notesie zadań powinny być podpisane wg wzoru podanego lub opisanego przez 

nauczyciela. W nazwie pliku powinna znaleźć się informacja o temacie zadania, autorze pracy (imię lub nazwisko ucznia) oraz klasie do której 
uczęszcza. Niedostosowanie się do w/w zasad nazewnictwa przesyłanych plików zadań wiąże się z obniżeniem oceny.  

8. Uczeń przesyła wykonane prace i polecenia  w terminie podanym przez nauczyciela. Niedotrzymanie ustalonego terminu (z wyjątkiem ważnych 
przyczyn uzgodnionych z nauczycielem) skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej. Praca przesłana po terminie zostaje oceniona, a uzyskana 
za nią ocena zostaje wpisana jako poprawa oceny niedostatecznej.  

9. W przypadku trudności z realizacją materiału/zadania, a także problemów (technicznych) z przesłaniem/zamieszczeniem prac (np. zadań domowych, 
sprawdzianów, testów) uczeń powinien niezwłocznie poinformować o tym nauczyciela w celu ustalenia formy pomocy. 

10. Dopuszcza się również (po wcześniejszym poinformowaniu uczniów) ocenianie  zadań domowych znakami „+” i  „-”. Trzy minusy uzyskane przez 
ucznia skutkują wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej w kategorii aktywność.  

11. Kryteria oceniania z informatyki, progi procentowe stosowane przy ocenianiu bieżącym oraz progi procentowe stosowane przy wystawieniu ocen 
rocznych nie ulegają  zmianom.  

Przedmiotowy system oceniania został zaktualizowany uchwalą Rady Pedagogicznej nr 6/2021 z dnia 17.03.2021r. 


