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ZASADY OCENIANIA 

NA LEKCJACH INFORMATYKI I ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 

 

1. Na zajęciach ocenianiu podlegać będą: 

a) samodzielnie wykonane zadania (prace) praktyczne; 

b) prace klasowe w postaci zadań praktycznych i teoretycznych; 

c) testy online; 

d) aktywność na lekcji; 

e) kartkówki i odpowiedzi ustne; 

f) prace i projekty grupowe; 

g) prace domowe. 

2. W ocenianiu bieżącym przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen zależną od uzyskanego 

wyniku procentowego: 

1 – ocena niedostateczna (od 0 do 39,99%) 

2 – ocena dopuszczająca (od 40 do 54,99%) 

3 – ocena dostateczna (od 55 do 74,99%) 

4 – ocena dobra (od 75 do 89,99%) 

5 – ocena bardzo dobra (od 90 do 99,99%) 

6 – ocena celująca (100%) 

3. Uczniowie są zobowiązani przynosić na zajęcia dyski przenośne typu pendrive lub inne (z 

wyłączeniem urządzeń wymagających instalowania oprogramowania w komputerze np. 

sterowników). 

4. Kryteria wystawiania ocen. Przy ocenianiu będą brane pod uwagę: 

a) zaangażowanie i wkład pracy w planowanie i wykonanie zadania praktycznego podczas 

lekcji; 

b) zgodność pracy z kryteriami przedstawionymi przez nauczyciela; 

c) estetyka wykonania zadania; 

d) terminowość oddawania prac. 

5. Wymagania na dana ocenę. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie 

zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. 
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Opanował w pełni wiedzę wymaganą programem nauczania, uzyskuje bardzo dobre i 

celujące oceny z zadań praktycznych i teoretycznych, a podczas wykonywania zadań 

bezpiecznie posługuje się narzędziami (komputerem, tabletem) i dba o właściwą organizację 

miejsca pracy. Przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w pracowni 

komputerowej. Wykonuje zadania dodatkowe i prace domowe. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie i z reguły 

samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował 

prawie całą wiedzę wymaganą programem nauczania. Ponadto uzyskuje co najmniej dobre 

i bardzo dobre oceny z prac praktycznych, prac klasowych. Wykonuje zadania  praktyczne 

w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

pracowni komputerowej. Wykonuje prace domowe. 

Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej 

pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Z prac praktycznych i prac klasowych 

otrzymuje co najmniej oceny dostateczne i dobre. Opanował co najmniej połowę wiedzy 

wymaganej programem nauczania Podczas wykonywania prac praktycznych korzysta z 

podstawowych funkcji oprogramowania. Wykonuje prace domowe. Przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w pracowni komputerowej. 

Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania 

zadań praktycznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, opanowała ponad 

połowę wiedzy wymaganej programem nauczania. Z prac klasowych otrzymuje co najmniej 

oceny dostateczne lub dopuszczające. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w pracowni 

komputerowej. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane 

do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Z prac 

praktycznych i prac klasowych osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. W małym stopniu 

opanował podstawę programową. Pracuje niesystematycznie, często nie posiada pracy 

domowej. 

Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje 

zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe 

obowiązki szkolne.  
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6. Uczeń ma prawo zgłosić 1 nieprzygotowanie w semestrze. Przez nieprzygotowanie do 

lekcji rozumie się brak pracy domowej. 

7. Informacje dotyczące prac domowych będą podawane podczas lekcji oraz za 

pośrednictwem e-dziennika w zakładce „praca domowa” z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

8. Uczeń ma prawo do poprawy ocen z prac klasowych w terminie 14 dni na zasadach 

uzgodnionych z nauczycielem. Poprawa jest jednorazowa. Obydwie oceny brane są pod 

uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej. 

9. Ocenę z wytworu praktycznej działalności ucznia w czasie zajęć można poprawić przez 

wykonanie drugiej pracy w domu lub na zajęciach. Obydwie oceny brane są pod uwagę 

przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej. 

10. W przypadku nieobecności podczas lekcji uczeń ma 14 dni od powrotu do szkoły na 

uzupełnienie i zaliczenie danej pracy praktycznej. Po tym terminie nauczyciel może 

wyegzekwować od ucznia wykonanie danej pracy praktycznej bez zapowiedzi na lekcji w 

czasie zajęć komputerowych (informatyki). 

11. W przypadku nieobecności podczas lekcji uczeń ma 14 dni od powrotu do szkoły na 

uzupełnienie i zaliczenie pracy klasowej. Po tym terminie nauczyciel może 

wyegzekwować od ucznia przystąpienie do pracy klasowej bez zapowiedzi na lekcji w 

czasie zajęć komputerowych (informatyki). 

12. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę niedostateczną z pracy praktycznej ma 21 dni na poprawę, po 

tym terminie nauczyciel nie przyjmuje zaległych prac. 

13. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wydłużyć uczniowi ww. terminy. 

W takiej sytuacji nauczyciel i uczeń wspólnie ustalają terminy popraw i zaliczeń. 

Zespół nauczycieli zajęć komputerowych i informatyki 


