PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z INFORMATYKA
W KLASIE IV i VII
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.
1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki).
• Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest
sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia.
• Sprawdziany planuje się na zakończenie działu.
• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.
• Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej lub praktycznej, a ich celem jest
sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek
lekcyjnych (maksymalnie trzech).
• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym
kartkówki.
• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia
w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
• Sposobem oceny prac pisemnych jest następujący przelicznik procentowy:
niedostateczny 0 – 30%
dopuszczający 31 – 49%
dostateczny 50 – 70%
dobry 71 – 89%
bardzo dobry 90 – 99%
celujący 100%
2. Praktyczne prace sprawdzające (praca z komputerem).
• Ćwiczenia/zadania praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonywał
podczas lekcji.
• Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: wartość merytoryczną, stopień zaangażowania w
wykonanie ćwiczenia, dokładność wykonania polecenia, staranność i estetykę.
3. Odpowiedzi ustne.
• Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu.
• Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę: zgodność wypowiedzi z postawionym
pytaniem, prawidłowe posługiwanie się pojęciem, zawartość merytoryczną wypowiedzi,
sposób formułowania wypowiedzi.
4. Prace domowe
• Praca domowa jest formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez
ucznia podczas lekcji.

• Wyróżnia się dwa rodzaje prac domowych: zadania „małe” - utrwalające po każdej lekcji
oraz zadania „duże” - długoterminowe, stanowiące pracę nad projektem tematycznym, za
które uczeń otrzymuje ocenę
• Ocenie podlegają: umiejętność gromadzenia i wyszukiwania odpowiednich informacji z
różnych źródeł, estetyka wykonania oraz termin oddania pracy.
5. Aktywność i praca na lekcji.
• Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą
plusów i minusów.
• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką
poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy
rozwiązywaniu problemu.
• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak zaangażowania na lekcji, nie wykonywanie
poleceń.
• Za swoją aktywność na lekcji będziesz oceniany według zasady: 4 ” plusy” - ocena bardzo
dobra, 4 „minusy” - ocena niedostateczna.
• Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt komputerowy lub zeszyt przedmiotowy.
6. Prace dodatkowe (referaty, plansze dydaktyczne, prezentacje multimedialne itp.).
• Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace
projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki szkolnej,
wykonanie pomocy naukowych, prezentacji (np. Multimedialnej).
• Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: wartość merytoryczną pracy,
stopień zaangażowania w wykonanie pracy, estetykę wykonania, wkład pracy ucznia, sposób
prezentacji, oryginalność i pomysłowość pracy.
7. Przygotowanie do zajęć.
• Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podania
przyczyny (brak podręcznika, brak pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi, brak
pomocy potrzebnych na lekcji).
• Zgłoszenie braku przygotowania musi się odbyć na początku lekcji, a nie w czasie jej
trwania.
• Jeżeli w danym dniu nauczyciel zapowiedział kartkówkę, uczeń nie może zgłosić
nieprzygotowania do lekcji, również pisze, jego praca będzie oceniana.
• W przypadku nieprzygotowania się do zajęć (brak pracy domowej, niegotowość do
odpowiedzi) uczeń otrzymuje „minusa”, cztery „minusy” to ocena niedostateczna.
8. Inne osiągnięcia ucznia.
• Szczególne osiągnięcia ucznia, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i
międzyszkolnych.
• Udział w zajęciach pozalekcyjnych – kółko informatyczne.
• Wykonywanie prac na rzecz szkoły w czasie wolnym.

II. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA.
Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres
programu, a w szczególności:
1. Posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego.
2. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji (Internet, czasopisma komputerowe,
multimedia itp.), korzysta z literatury fachowej.
3. Potrafi rozwiązywać zadania z o dużym stopniu trudności.
4. Biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami, rozwiązując problemy teoretyczne i
praktyczne.
5. Pomaga innym uczniom w rozwiązaniu trudniejszych problemów.
6. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.
7. Wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, prace na rzecz szkoły i pracowni.
Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który w stopniu bardzo dobrym opanował treści
przewidziane realizowanym programem, a w szczególności:
1. Potrafi stosować poprawną terminologię informatyczną.
2. Sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami,
3. Umie wybierać, łączyć i celowo stosować różne narzędzia informatyczne do
rozwiązywania typowych problemów praktycznych i szkolnych.
4. Biegle i bezpiecznie obsługuje komputer.
5. Rozumie i stosuje w praktyce normy prawne dotyczące ochrony praw autorskich.
6. Dostrzega korzyści i zagrożenia związane z rozwojem zastosowań komputerów.
7. Wyróżnia się systematycznością i obowiązkowością.
Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu dobrym treści zawarte w
realizowanym programie nauczania, a w szczególności:
8. Potrafi samodzielnie rozwiązywać umiarkowanie złożone problemy.
9. Potrafi stosować różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych
praktycznych i szkolnych problemów.
10. Samodzielnie, świadomie i bezpiecznie posługuje się systemem komputerowym i jego
oprogramowaniem.
11. Swobodnie posługuje się poznanymi pojęciami.
12. Wyróżnia się systematycznością i obowiązkowością.
Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie treści zawarte w podstawie
programowej, a w szczególności:
13. Potrafi operować podstawowymi pojęciami i terminologią informatyczną.
14. Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy w zakresie podstawy programowej.
15. Precyzyjnie formułuje swoje myśli.

16. Pracując na komputerze, stosuje wiedzę zdobytą w innych dziedzinach.
17. Sprawnie i bezpiecznie posługuje się urządzeniami, systemem komputerowym oraz
oprogramowaniem.
18. Korzysta z różnych multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za
pomocą komputera.
Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował prawie wszystkie treści przewidziane
w podstawie programowej, jednak wykazuje pewne braki, a w szczególności potrafi:
1. Potrafi korzystać z systemu operacyjnego przy pomocy nauczyciela.
2. Potrafi samodzielnie i bezpiecznie posługiwać się komputerem, jego urządzeniami i
oprogramowaniem.
3. Prawidłowo formułuje wypowiedzi opisujące zadania wykonywane za pomocą komputera.
4. W bardzo prostych sytuacjach stosuje różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania
typowych praktycznych i szkolnych problemów.
5. Opanował materiał w takim czasie, że możliwe jest kształcenie na wyższym poziomie.
Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował treści zawartych w podstawie
programowej, a w szczególności:
1. Nie potrafi samodzielnie i bezpiecznie posługiwać się sprzętem komputerowym.
2. Nie zna podstawowych elementów komputera i ich funkcji.
3. Nie umie wykorzystać podstawowych usług systemu operacyjnego.
4. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać prostych zadań, opartych na schematach.
5. Nie opanował podstawowych pojęć i terminologii komputerowej.
6. Nie wykazuje żadnych postępów w przyswojeniu wiedzy w wyznaczonym terminie.
7. Stopień opanowania czynności wykonywanych na komputerze uniemożliwia kształcenie na
wyższym poziomie.
III. ZASADY OCENIANIA.
1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami. Oceny są jawne, uczeń ma
obowiązek wpisać je do dzienniczka. Na początku roku szkolnego każdy uczeń zapoznaje się
z PSO z zajęć komputerowych.
2. 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.
3. Jeżeli w ustalonym terminie z przyczyn organizacyjnych nie było sprawdzianu (np.
wycieczka, apel itp.) kolejnym obowiązującym terminem są następne zajęcia z przedmiotu.
Osoby nieobecne mają obowiązek zaliczyć prace klasowe w ustalonym terminie, w
przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
4. Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanej oceny niedostatecznej w terminie ustalonym
przez nauczyciela. Ocena otrzymana z poprawy jest ostateczna.

5. Pracę klasową, napisaną na ocenę niedostateczny uczeń może poprawić. Poprawa jest
dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach.
Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawianej.
6. Każda praca klasowa zawiera zadanie bądź trudniejsze podpunkty w zadaniach, które
spełniają kryteria na ocenę celujący. Tylko wykonanie całej pracy klasowej (wraz z zadaniem
trudniejszym) bezbłędnie umożliwia otrzymanie oceny celujący.
7. Za kartkówki, odpowiedzi ustne i prace domowe nie przewiduje się oceny celujący.
8. Uczeń może poprawić oceną niedostateczny tylko z prac klasowych.
9. Osoby nieobecne mają obowiązek zaliczyć „kartkówki” w ustalonym terminie, w
przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
10. Uczniowie pracujący w dwuosobowych grupach nie muszą otrzymać tej samej oceny, na
ostateczną ocenę będzie się składać nie tylko końcowy efekt, ale też ich indywidualny wkład
w wykonywanie pracy.
11. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcowo roczne
wystawiane są w stopniu według skali od 1 do 6.
12. Przy wystawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę zarówno oceny cząstkowe jak i
ocena semestralna.
13. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz
odzwierciedleniem poziomu wiadomości i umiejętności.
14. Ważna jest również aktywność na lekcji i systematyczna praca ucznia.
IV. KONTRAKT POMIĘDZY NAUCZYCIELEM UCZNIEM I RODZICEM –
załącznik Wymagania i kryteria oceniania są przekazywane do wiadomości rodziców i
uczniów na początku roku szkolnego.
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