
   1 

 Przedmiotowe zasady nauczania z informatyki  

w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie  

  

 

Przedmiotem oceny są:  

 wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości;  

 wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania informatyki  

 wysiłek wkładany przez ucznia;   

 aktywność i systematyczność.  

 

Lekcje w pracowni komputerowej są zajęciami praktycznymi. W ocenianiu uczniów brane jest pod uwagę jego 

zaangażowanie, chęć współpracy, współdziałanie z kolegami i koleżankami z klasy, chęć pokonywania 

trudności. Lekcje i ćwiczenia są tak skonstruowane, że uczeń zawsze może wrócić do zadań wcześniej 

wykonywanych i zrobić je od początku.  

  

 Kryteria  i wymagania  

  

Badanie kompetencji ucznia odbywa się w jego obecności i przy komputerze. Nie wymaga się od ucznia 

posiadania komputera w domu, a co za tym idzie — wykonania zadań praktycznych w domu. Ważna jest zatem 

efektywna praca ucznia na lekcji. Nauczyciel przestrzega zasady jawności w wystawianiu ocen. Przy ustalaniu 

oceny nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 

lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestnictwa w zajęciach i zadaniach dodatkowych.  

  

Na ocenę z informatyki składają się:   

 wiadomości i umiejętności informatyczne ucznia:   

 wypowiedzi ustne ucznia,   

 ćwiczenia praktyczne,  

 przygotowanie do zajęć,  

 udział w konkursach, olimpiadach,  

 umiejętność pracy w zespole.  

Ale także:  

 aktywność twórcza ucznia,  

 kreatywność,  

 postępy,  

 współpraca,  

 pomysłowość,  

 nowatorstwo. 

 

 



   2 

 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

Sprawdziany - zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, wpisem do dziennika, obejmują 3 tematy. Mogą 

być przeprowadzane również w formie praktycznej.   

Kartkówki — dotyczą ostatniego tematu lub ostatnio omawianego zagadnienia, nie muszą być zapowiedziane, 

czas trwania do 15 minut. 

Punkty uzyskane ze sprawdzianów, kartkówek przeliczane są na stopnie wg następującej skali:   

100%   celujący   

 91%-99%            bardzo dobry   

 76%-90%                     dobry   

 51% - 75%                       dostateczny   

 35% - 50%                   dopuszczający   

 0% - 34 %                niedostateczny   

Odpowiedzi ustna lub kartkówka jest zamienna z oceną za odpowiedź ustną - wymagane są wiadomości 

i umiejętności z ostatniej lekcji. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie 1 raz w semestrze.  

Praca na lekcji   

-wykonywanie poleceń;  

-staranność wykonania prac;  

-poprawność wykonywania ćwiczeń;  

-samodzielność podczas pracy;  

-efektywność wykorzystania czasu pracy;  

-aktywność na zajęciach. 

Praca w grupie  

umiejętność pracy w grupie;  

poszanowanie cudzej pracy i twórczości;  

kulturalne komunikowanie się z nauczycielem i z kolegami;  

Praca domowa  

Przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej oraz zasad BHP. 

 

Ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem całokształtu pracy ucznia, co oznacza średnią ocen 

(ważoną) wystawianą za różnorodne formy pracy. Na ocenę śródroczną i roczną mają wpływ oceny cząstkowe 

z wszystkich obszarów. Ocenom bieżącym przypisuje się wagi w zależności od sposobu sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów. Uczeń może otrzymać oceny z wagą 3, 2 lub 1.  

Wagi ocen bieżących:   

  

 sprawdziany  i ich poprawy – waga 2   

 kartkówki i ich poprawy - waga 1,   

 odpowiedzi ustne - waga 1,   

 zadania domowe, praca w grupie - waga 1,   
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 projekty długoterminowe - waga 3,   

 aktywność na lekcjach, praca własna - waga 1,   

 udział w konkursach- waga 1 (ocena 6)  

  

 konkursy z sukcesem – waga 3 (ocena 6)  

 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacji ustala nauczyciel na podstawie średniej ważonej w dzienniku 

elektronicznym według następującej skali: 

  Ocena: 

 celująca: 5,41 – 6,00 

 bardzo dobra: 4,51 – 5,40 

 dobra: 3,55 – 4,50 

 dostateczna: 2,55 – 3,54 

 dopuszczająca: 1,55 – 2,54 

 niedostateczna: 1,00 – 1,54. 

 

  

Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez 

nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, brak gotowości do odpowiedzi. 

Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę 

niedostateczną.  

 

Umowa w sprawie nieprzygotowania ucznia do zajęć.  

  

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć:  

 wskutek wypadków losowych lub trudnej sytuacji rodzinnej;   

 z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych;  

 bez przyczyny:  

• uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie do lekcji nie jest pytany, ale ma obowiązek 

uczestniczyć w bieżącej lekcji;   

• kartkówki lub sprawdzianu nie pisze w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły 

po minimum tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności;  

• uczeń, który powraca do szkoły po dłuższej nieobecności, ustala z nauczycielem 

termin uzupełnienia braków – nie dłuższy niż dwa tygodnie.  

Nieprzygotowani do lekcji uczniowie zgłaszają ten fakt przed zajęciami. Uczniowie nieprzygotowani, którzy nie 

zgłosili tego faktu, mogą otrzymać ocenę niedostateczną.  

  

  

 


