
Przedmiotowy system oceniania 

z informatyki i kryteria oceniania 

 

1. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności wynikające z podstawy programowej i z 

realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, a w szczególności:  

1) praca z komputerem, rozwiązywanie problemów za pomocą komputera z 

wykorzystaniem programów użytkowych lub języków programowania;  

2)  wiedza z zakresu informatyki i zagadnień z nią związanych;  

3)  sprawność w pracy z komputerem;  

4)  umiejętność planowania czynności komputera;  

5)  aktywność na lekcji, poprawne wykonanie ćwiczeń i zadań lekcyjnych;  

6)  przygotowanie do lekcji.  

 

2. Kryteria ocen:  

1)  celujący otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria wymagane na ocenę bardzo 

dobrą, a ponadto:  

a) biegle rozwiązuje problemy za pomocą komputera znacznie wykraczające poza 

podstawę programową;  

b) stosuje bezbłędnie zaawansowane metody do rozwiązywania problemów 

informatycznych;  

c) proponuje rozwiązania nietypowe;  

d) ma znaczące osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach informatycznych na etapie 

wyższym, niż szkolny;  

 

2) bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) sprawnie rozwiązuje problemy za pomocą komputera;  

b) opanował pełny zakres umiejętności w ramach podstawy programowej i 

zrealizowanego przez nauczyciela programu nauczania;  

c) stosuje zaawansowane metody do rozwiązywania problemów informatycznych, 

sporadycznie popełniając błędy;  

d) umie rozwiązywać na komputerze zupełnie nowe zadania, problemy;  

 

3) dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) dość sprawnie rozwiązuje problemy za pomocą komputera;  

b) popełnia błędy w zaawansowanych metodach, mniej zaawansowane metody 

stosuje bezbłędnie;  

c) umie rozwiązywać na komputerze typowe zadania i problemy;  

 

4) dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) ma przeciętną sprawność rozwiązywania problemów za pomocą komputera;  

b) stosuje mało zaawansowane metody rozwiązywania problemów;  

c) popełnia dość często błędy;  

d) rozwiązuje za pomocą komputera typowe zadania o średnim stopniu trudności;  

 

5)       dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) ma niską sprawność pracy na komputerze;  

b) stosuje najprostsze metody w rozwiązywaniu zadań (problemów);  

c) popełnia często błędy, jednak potrafi wykonać poprawnie czynności podstawowe;  

d) rozwiązuje zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności;  

6)        niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  



a) ma zbyt niską sprawność pracy na komputerze, by wykonać w określonym czasie 

podstawowe czynności;  

b) nie potrafi wykonać na komputerze podstawowych czynności o niewielkim 

stopniu trudności lub wykonuje je błędnie;  

c) jest nieprzygotowany do lekcji i nie zgłosił tego faktu na początku lekcji 

nauczycielowi lub zgłosił, ale wyczerpał już limit nieprzygotowań;  

d) nie wykonuje podczas lekcji ćwiczeń, zadań i czynności zaleconych przez 

nauczyciela.  

 

3. Sprawdziany/kartkówki:  

1) sprawdziany stanowią podstawową formę kontroli osiągniętych przez uczniów 

umiejętności. Wszystkie sprawdziany są zapowiedziane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. Nauczyciel ogłaszając w klasie termin sprawdzianu podaje 

równocześnie, jaki obejmie on zakres umiejętności i wiadomości. Sprawdzian 

poprzedzony jest powtórzeniem wiadomości i umiejętności;  

2) sprawdziany mają głównie formę praktycznych czynności wykonywanych na 

komputerze zgodnie z poleceniami i zadaniami, które uczeń otrzymuje na kartce. Może 

mieć również formę sprawdzianu pisemnego z wiedzy teoretycznej;  

3) ocena za sprawdzian ma domyślnie wagę = 3 / kartkówka ma wagę – 2. Przy ogłaszaniu 

terminu sprawdzianu nauczyciel może, biorąc pod uwagę zakres wymaganych 

umiejętności, ustalić inną wagę;  

4) każdy sprawdzian jest na pełną skalę ocen (od 0 do 100%). W poleceniach i zadaniach 

sprawdzianowych przynajmniej jedno wybiega poza czynności i umiejętności 

omawiane (ćwiczone) wcześniej na lekcjach;  

5) podczas sprawdzianu uczniowie samodzielnie rozwiązują i wykonują polecenia i 

zadania. Dozwolone jest korzystanie z własnych pomocy zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami nauczyciela. Obowiązuje bezwzględna cisza. Wszelkie nietypowe 

problemy (np. awaria komputera) bądź wątpliwości dotyczące poleceń 

sprawdzianowych uczeń zgłasza nauczycielowi podniesieniem ręki. Uczeń, który 

narusza te zasady, otrzymuje od nauczyciela ostrzeżenie; ocena jego sprawdzianu jest 

wtedy obniżana. Jeśli uczeń po raz drugi narusza powyższe zasady, otrzymuje za 

sprawdzian ocenę niedostateczną;  

6) podczas sprawdzianu niedozwolone jest korzystanie z lokalnej poczty sieciowej oraz z 

Internetu (poczta, strony WWW, czat, itp.), chyba, że polecenia sprawdzianowe dotyczą 

tego. Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone 

(dotyczy to również zwykłych lekcji). Naruszenie przez ucznia tych zasad jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej ze sprawdzianu;  

7) czas trwania sprawdzianu ustala nauczyciel i podaje go do wiadomości uczniom na 

początku sprawdzianu. Uczniowie obowiązani są bezwzględnie zakończyć sprawdzian 

w tym czasie. Nauczyciel może wyjątkowo ów czas przedłużyć w stosunku do ucznia, 

u którego w komputerze wystąpiła awaria uniemożliwiająca jego pracę; nie przedłuża 

się sprawdzianu w stosunku do ucznia, który spóźnia się na lekcję, bądź który wykonuje 

błędne czynności na komputerze. Nauczyciel może przerwać sprawdzian uczniowi 

przekraczającemu powyższy czas poprzez przerwanie programu bądź zresetowanie 

(wyłączenie) komputera; konsekwencje takiego przerwania (brak zapisu pracy na 

dysku) ponosi uczeń. Uczeń, który zakończył sprawdzian wcześniej, wylogowuje się z 

lokalnej sieci i czeka do przerwy przestrzegając jednak zasad obowiązujących na 

sprawdzianie (zakaz korzystania z niedozwolonych pomocy, zakaz komunikowania się 

z innymi uczniami);  



8) uczeń sam musi zadbać o to, by zapisać na dysku swoją pracę pod właściwą nazwą, we 

właściwym miejscu (folderze), w czasie przewidzianym na sprawdzian, zgodnie z 

poleceniami. W trakcie sprawdzianu uczeń powinien dokonywać kilkakrotnie tego 

zapisu zabezpieczając się w ten sposób przed utratą wyników swej pracy na skutek np. 

błędu lub zawieszenia się komputera. Uczeń może poprosić nauczyciela o pomoc w 

zapisie pracy, jednak wówczas otrzymuje mniej punktów procentowych za sprawdzian;  

9) uczeń nieobecny na sprawdzianie otrzymuje w dzienniku zamiast oceny za sprawdzian 

adnotację „nb” (nieobecny) i podlega sprawdzianowi na najbliższej lekcji, na której jest 

obecny. Jeśli nieobecność usprawiedliwiona ucznia trwała ponad tydzień, wówczas 

nauczyciel może wyznaczyć późniejszy termin zaliczenia sprawdzianu. Uczeń może 

wcześniej podczas zajęć pozalekcyjnych zgłosić nauczycielowi chęć zaliczenia 

sprawdzianu. Ocena za sprawdzian zaliczany przez ucznia w późniejszym terminie 

zastępuje adnotację „nb”. Jeśli uczeń z powodu nieobecności nie zaliczy sprawdzianu 

do momentu klasyfikacji śródrocznej lub rocznej, wówczas adnotacja za sprawdzian 

„0” jest traktowana jako informacja o powstaniu zaległości i jest uwzględniana podczas 

ustalania przez nauczyciela oceny klasyfikacyjnej;  

10) uczeń spóźniający się na sprawdzian podlega sprawdzianowi na tej samej lekcji, na 

którą spóźnił się i wykonuje polecenia sprawdzianowe w czasie liczonym od początku 

lekcji.  

 

4. W szkole obowiązuje jednolita skala oceniania:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych każdy nauczyciel ma do dyspozycji 3%, 

które mogą zostać przyznane uczniowi za systematyczna pracę i obowiązkowość lub odjęte 

za ich brak. 

 

Opracował:  

mgr inż. Ryszard Wystemp 

 

OCENA Przedmioty ogólnokształcące 

 

Przedmioty  
zawodowe  
we wszystkich  
typach szkół 

SZKOŁA BRANŻOWA/  
SZKOŁA ZAWODOWA 

TECHNIKUM 

celujący <96-100%> <96-100%> <96-100%> 

bardzo dobry <85-96%) <85-96%) <85-96%) 

dobry <71-85%) <71-85%) <71-85%) 

dostateczny <50-71%) <50-71%) <50-71%) 

dopuszczający <30-50%) <40-50%) <40-50%) 

niedostateczny 0-30%) 0-40%) 0-40%) 


