
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

INFORMATYKA

I. Postanowienia ogólne

Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowany na podstawie:

1. Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  warunków  i  sposobu

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

2. Programu nauczania informatyki, 

3. Podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  z  informatyki  na  poziomie

ponadpodstawowym; 

4. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

5. Statutu Szkoły.

II. Przedmiotem oceny są:

 wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości;

 wiadomości  i  umiejętności  ucznia  wynikające  z  podstawy programowej  nauczania

informatyki oraz wymagań programu nauczania;

 wysiłek wkładany przez ucznia; 

 aktywność i systematyczność.

III. Cele Przedmiotowych Zasad Oceniania

 zmobilizowanie do aktywności poznawczej;

 wdrażanie do systematyczności;

 dostrzeżenie postępów i odpowiednie ukierunkowanie;

 wskazanie ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach;

 kształcenie umiejętności samooceny. 

IV. Ocenie podlegają:

1. Praca na lekcji:

 ćwiczenia praktyczne;
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 odpowiedzi  ustne  (znajomość  danych  zagadnień,  posługiwanie  się  terminami

i pojęciami informatycznymi);

 prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień;

 aktywność, systematyczność oraz jakość pracy;

 współpraca w grupie;

 stosowanie  zasad  bezpieczeństwa  i właściwej  organizacji  pracy oraz  higieny  na

stanowisku komputerowym.

2. Sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności. 

3. Kartkówki.

4. Prace domowe.

5. Prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, plansze

poglądowe, instrukcje itp.

6. Wykonane prace dodatkowe.

7. Udział w konkursach, olimpiadach

W  przypadku  nieobecności  uczeń  ma  obowiązek  zaliczenia  sprawdzianu  w  terminie

nieprzekraczającym dwa tygodnie od momentu przyjścia do szkoły. Nauczyciel może wyrazić

zgodę na poprawienie oceny innej niż niedostateczna.

Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny:

 posługiwanie  się  pojęciami,  narzędziami  oraz  prawidłową  terminologią

informatyczną;

 stosowanie  zasad  bezpieczeństwa  i właściwej  organizacji  pracy oraz  higieny  na

stanowisku komputerowym;

 efektywna  praca  z  poznanymi  programami  komputerowymi  służąca  osiąganiu

przewidzianych rezultatów;

 umiejętność rozwiązywania problemów oraz dobór skutecznych metod;

 zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych;

 aktywność i systematyczność.
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V. Kryteria i sposoby oceniania 

Oceny ustala się w stopniach według tradycyjnej skali:

Stopień celujący -  6

Stopień bardzo dobry -      5

Stopień dobry -     4

Stopień dostateczny -     3

Stopień dopuszczający -      2

Stopień niedostateczny -         1

1. 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 prace dodatkowe, służy pomocą innym, pomaga w pracach

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pracowni.

2. 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 danych problemów i 

przewiduje ich następstwa,

 wie, jak poprawić ewentualne błędy,

 sprawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi.

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania,

 korzystając ze wskazówek nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy,

 potrafi samodzielnie projektować algorytmy rozwiązań, 
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 zna podstawowe pojęcia i właściwą terminologię z przedmiotu,

 czasem popełnia błędy, ale potrafi je wskazać i poprawić.

4. 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,

5. 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.

6. 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.

VI.  Ustalanie oceny semestralnej i końcowej 

a. Ocena końcowa (semestralna, roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

b. Ocena semestralna lub końcowa może być podwyższona przez nauczyciela do oceny o

jeden  stopień  wyższej  w  przypadku,  gdy  uczeń  osiągał  sukcesy  w  konkursach

informatycznych. 
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c.  Na koniec semestru/roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów

zaliczeniowych. 

d.  Uczniowie,  którzy  w  semestrze  mają  ponad  50%  godzin  nieobecności,  nie  będą

klasyfikowani.

VII. Nieprzygotowanie się ucznia do zajęć lekcyjnych.

 Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i brak

zadania domowego, które nauczyciel odnotuje w dzienniku i nie będzie ono brane pod

uwagę przy klasyfikacji semestralnej czy rocznej.

 Zgłoszenie braku przygotowania musi się odbyć na początku lekcji, a nie w czasie

jej trwania.

 Jeżeli  w  danym  dniu  nauczyciel  planuje  kartkówkę,  uczeń  zgłaszający

nieprzygotowanie  również  pisze,  lecz  jego  praca  w  momencie  niepowodzenia  nie

będzie oceniana.

 Prawo to nie dotyczy sprawdzianów i kartkówek zapowiadanych wcześniej.

 Osoby, które były nieobecne na lekcjach dłużej niż tydzień mają automatycznie

usprawiedliwione nieprzygotowanie.

  VIII. dostosowanie PSO  dla uczniów ze specjalnymi  wymaganiami edukacyjnymi.

 Nauczyciel  na  podstawie  orzeczenia  lub  opinii  poradni  psychologiczno-

pedagogicznej  lub  zaświadczenia  innej  placówki  specjalistycznej  dostosowuje

wymagania w stosunku do ucznia posiadającego takie zaświadczenie lub stosuje się

do zaleceń w/w poradni,
 uczniowie  posiadający  pisemną  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o

specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o

potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni, 
 nauczyciel  dostosowuje  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych  potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie PPP o specyficznych

trudnościach w uczeniu się (  np.  wydłużenie czasu  pracy,  dzielenie  materiału na

sprawdzianie  na  mniejsze  partie,  wzmacnianie  poczucia  własnej  wartości,

motywowanie do pracy i docenianie włożonego wysiłku), 
 rodzaje dysfunkcji: 

a)  dyskalkulia,  czyli  trudności  w liczeniu:   –  ocenia  się   przede  wszystkim tok

rozumowania,  a  nie  techniczną stronę liczenia,  dostosowanie dotyczy tylko formy

sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania 
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w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny –wystawia się uczniowi ocenę pozytywną,  u

uczniów z dyskalkulią można zamienić  formę odpowiedzi z pisemnej na ustną lub z

ustnej na pisemną na wyraźną prośbę ucznia, bądź rodzica. 

b)  dysgrafia,  czyli  nieczytelne  pismo:  –  dostosowanie  wymagań  dotyczy  formy

sprawdzania wiedzy, a nie treści,  wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej

są takie same, jak dla innych uczniów,  – jeśli nauczyciel  nie może przeczytać pracy

ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać go ustnie z tego zakresu

materiału,  –   uczeń  może   pisać  drukowanymi  literami  lub  na  komputerze,  –  nie

oceniamy estetyki wykonywanych konstrukcji geometrycznych, rysunków,  a jedynie ich

poprawność,  

c) dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze

zrozumieniem treści: –  dostosowawanie wymagań w zakresie formy: krótkie i proste

polecenie,  czytanie  polecenia  na  głos,  objaśnianie  dłuższych  poleceń,   –  wydłużenie

czasu pracy podczas pisania sprawdzianu, sprawdzenie przez nauczyciela, czy polecenia

zostały przez ucznia zrozumiane, 

d)uczeń ze sprawnością intelektualną niższą niż przeciętna:– omawianie niewielkich

partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, – pozostawiania więcej czasu na jego

utrwalenie,  –  podawanie  poleceń  w prostszej  formie  ustnej  lub  pisemnej,  –  unikanie

trudnych, abstrakcyjnych pojęć, – częste odwoływanie się do konkretu, przykładu (np.

graficzne  przedstawianie  treści  zadania),  –  unikanie  pytań  problemowych,

przekrojowych, – wolniejsze tempo pracy, – szerokie stosowanie zasady poglądowości, –

zadania domowe dostosowane do możliwości ucznia, – podchodzenie do ucznia w trakcie

samodzielnej pracy, w razie potrzeby udzielanie pomocy i wyjaśnień,  – mobilizowanie

do wysiłku i ukończenia zadania, 

e)  uczeń  z  objawami  zaburzeń  funkcji  słuchowo  –językowych:  –  naukę  definicji,

reguł, wzorów rozkłada się w czasie, często przypomina i utrwala, – uczeń ten nie jest

wyrywany  do  natychmiastowej  odpowiedzi,  –   w  trakcie  rozwiązywania  zadań

tekstowych  sprawdza  się,  czy  uczeń  przeczytał  treść  zadania  i  czy  prawidłowo  ją

zrozumiał,  – w razie potrzeby udziela się dodatkowych wskazówek, 

f)  uczeń  z  objawami  zaburzeń  funkcji  wzrokowo  -przestrzennych,  integracji

percepcyjno -motorycznej i lateralizacji:  – materiał sprawiający trudność jest dłużej

utrwalany,  dzielony na mniejsze partie,  –  oceniany jest  tok  rozumowania,  nawet  gdy

ostateczny wynik zadania jest błędny (co wynikać może z pomyłek rachunkowych), –

wydłużenie czasu na sprawdzianach i podczas odpowiedzi ustnych, 
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g) innego rodzaje dysfunkcje –ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni. 

IX. Postanowienia końcowe

1. O  przedmiotowego  zasadach  oceniania  uczniowie  informowani  są  na  pierwszych

zajęciach lekcyjnych.

2. W przypadkach spornych rozstrzygnięcie następuje w oparciu o WSO  i Statut Szkoły.

3. Przedmiotowy system oceniania podlega ewaluacji.
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