
Przedmiotowy   system   oceniania    

na   lekcjach   Informatyki    
w   Szkole Podstawowej nr  392 im. Jana Bytnara   ps.  „Rudego” w 

Warszawie 
 
 

1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. 

 

I.       Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, 
wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i 
technologii informacyjno - komunikacyjnych.  

II.        Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; 
opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, 
motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.  

III.        Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem 
komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.  

IV.        Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania 
wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.  

V.       Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i 
zastosowań informatyki. 

 
2. Cele oceniania – wymagania szczegółowe. 

 

Ocenianie i sprawdzanie jest integralnym elementem procesu nauczania i powinno występować w 
różnych formach oraz we wszystkich jego etapach. 
Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych uczniów z informatyki, polega na 
rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępu w opanowaniu przez ucznia wiadomości w 
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania. 
 
1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci 
komputerowej.  
 
Uczeń:  
1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również 
budowę i działanie urządzeń zewnętrznych;  
2) posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i 
dźwięku;  
3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania 
zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;  
4) wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę 
antywirusową;  
5) samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej;  
6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i 
oprogramowania.  
 
 
2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) 
informacji z ró żnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci.  
 
Uczeń:  
1) przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i 



komputer;  
2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych 
zasobach danych, katalogach, bazach danych;  
3) pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem 
treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach;  
4) umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych.  
 
3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno - komunikacyjnych.  
 
Uczeń:  

1. bierze udział w dyskusjach na forum;  
2. komunikuje się za pomocą technologii informacyjno - komunikacyjnych z członkami grupy 

współpracującej nad projektem;  
3. stosuje zasady n-etykiety w komunikacji w sieci.  

 
4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, 
animacji, prezentacji multimedialnych.  
 
Uczeń:  
1) przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, umieszcza 
napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty plików graficznych;  
2) przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nagłówkiem i stopką, 
przypisami, grafiką, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o 
różnym przeznaczeniu;  
3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania 
Szkoły Podstawowej (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład 
planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i 
mieszanymi;  
4) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z 
wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;  
5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje 
bazodanowe;  
6) tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np: tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) pobrane z 
różnych programów i źródeł;  
7) tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, 
graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł;  
8) tworzy prostą stronę internetową zawierającą: tekst, grafikę, elementy aktywne, linki, korzystając 
ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaśnia znaczenie podstawowych poleceń języka 
HTML.  
 
5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, 
stosowanie podejścia algorytmicznego.  
 
Uczeń:  
1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 
problemów;  
2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w 
postaci algorytmicznej;  
3) stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych;  
4) opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i 
uporządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów;  
5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera.  
 
 
6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i 



umiejętności z różnych dziedzin.  
 
Uczeń:  
1) wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę 
różnych przedmiotów;  
2) wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników 
eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne;  
3) posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli zjawisk i ich 
symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta z internetowych map;  
4) przygotowuje za pomocą odpowiednich programów zestawienia danych i sprawozdania na lekcje 
z różnych przedmiotów.  
 
7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno - komunikacyjnych do rozwijania 
zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, 
aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki.  
 
Uczeń:  
1) opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno - komunikacyjnej, z uwzględnieniem 
swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;  
2) opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu 
do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera;  
3) wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną 
danych oraz przejawy przestępczości komputerowej. 
 
Celami sprawdzania osiągnięć uczniów na różnych ogniwach lekcji są: 

• dostarczanie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności przez ucznia na 
danym etapie kształcenia, 

• wykrycie luk i błędów wiedzy ucznia 
• wskazanie uczniom w jaki sposób mogą luki w wiedzy uzupełnić, a błędy poprawić, 
• uwzględnić zaangażowanie, staranność i wkład pracy ucznia, 
• wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania nauki, 
• prognozować przyszłe wyniki nauczania, 
• motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
• stanowić pomoc przy planowaniu czynności nauczycielskich i opracowywaniu 

scenariuszy działań dydaktycznych, 
• uzmysłowić nauczycielowi konieczność zmiany modyfikacji czy też kontynuacji 

metod pracy z uczniem, a zatem dawać podstawę do ewaluacji programu 
 

3. Uczeń oceniany jest za prace pisemne, odpowiedzi ustne, pracę na lekcji, prace domowe, 
prace dodatkowe. 

 
4. Praca dodatkowa może mieć charakter indywidualny, jeżeli w ocenie nauczyciela pozwoli 

ona lepiej przyswoić wybrane zagadnienie.  
 

5. Ocenę semestralną/roczną wystawia nauczyciel z co najmniej 3 ocen cząstkowych. 
 

6. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje za: 

• prace pisemne (prace klasowe lub sprawdziany) na zakończenie działu – 
przynajmniej jedna w semestrze - WAGA 5 

• kartkówki (10-15 minutowe) obejmujące materiał nie większy niż trzy ostatnie 
tematy lekcji - WAGA 3 

• odpowiedzi ustne z bieżącego materiału nauczania - WAGA 3 
• prace domowe - WAGA 1 



• pracę na lekcji - WAGA 2 
• prace dodatkowe (obowiązkowe i nadobowiązkowe) - WAGA 2 
• udział w konkursach przedmiotowych - WAGA 2 

 
7. Na ocenę cząstkową składa się również zbiorcza ocena trzech przejawów aktywności 

ucznia, zaznaczanych symbolicznie przez „+” lub „-”. Trzy „+” stanowi ocenę bardzo dobrą, 
zaś trzy „-” ocenę niedostateczną. 

• „+” uczeń może uzyskać m.in. za: 
o aktywny udział w lekcji 
o rozwiązanie problemu o ponadprzeciętnej skali trudności 
o rozwiązanie zadania domowego dla „chętnych” 

• „-” uczeń może uzyskać m.in. za: 
o brak zaangażowania w zajęcia lekcyjne 

 
8. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony starannie, nauczyciel ma prawo wglądu do 

zeszytu i jego oceny. 
 

9. Każdy sprawdzian i praca klasowa jest zapowiedziana i poprzedzona lekcją powtórzeniową. 
 

10. Każdą pracę klasową/sprawdzian należy napisać. Uczeń nieobecny musi ją napisać w ciągu 
2 tygodni od dnia pojawienia się w szkole (w godzinach konsultacji nauczyciela lub w 
terminie z nim uzgodnionym). Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy w wyznaczonym 
terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jej na pierwszej lekcji, na której uczeń 
jest obecny. 
 

11. Każdą pracę klasową/sprawdzian można jednorazowo poprawić w terminie 2 tygodni od 
oddania ocenionych prac (w godzinach konsultacji nauczyciela lub w terminie z nim 
uzgodnionym ). Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika obok pierwszej oceny oraz 
brana jest pod uwagę razem z pierwszą oceną podczas wystawiania oceny semestralnej. 
 

12. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze bez podania przyczyn 
(nieprzygotowanie zgłoszone powinno być w czasie sprawdzania listy obecności). Nie 
dotyczy to lekcji, na które zapowiedziano pracę pisemną. Powstałe braki jest zobowiązany 
uzupełnić na następną lekcję (w przypadku ponownych braków uczeń dostaje ocenę 
niedostateczną). 
 
 

13. Uczeń, który odmawia odpowiedzi pisemnej lub ustnej otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 

14. Każdy nieobecny na lekcji uczeń ma prawo wglądu do swoich prac tylko w czasie przerw 
lub konsultacji. 
 

15. Prace domowe muszą być samodzielną pracą ucznia. 
 

16. W ocenie prac dodatkowych oprócz poprawności merytorycznej oceniany jest też sposób jej 
prezentowania. 
 

17. Nauczyciel uwzględnia wszelkie informacje, zwolnienia od rodziców tylko gdy są wpisane 
w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym. 
 

18. Ocena z przedmiotu nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen. Każda ocena ma swoją 
„wagę" zgodną z WSO i wraz z nią uwzględniana jest przy ustalaniu oceny końcowej. 
 

19.  Ocenę roczną nauczyciel wystawia na podstawie wyników ucznia za oba semestry. 
 



20. Poprawa oceny semestralnej/rocznej odbywa się na warunkach określonych przez 
nauczyciela, zgodnie ze WSO. 
 

21. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania na lekcji zeszytu przedmiotowego. 

 
22.  Dla oceny sprawdzianów pisemnych i prac klasowych stosuje się następującą skalę 

procentową: 
 
 w zakresie skali ocen celujący - niedostateczny: 

 95 % - 100 %          CELUJĄCY 
 85 % - 94 %            BARDZO DOBRY 
 70 % - 84 %            DOBRY 
 50 % - 69 %            DOSTATECZNY 
 35 % - 49 %            DOPUSZCZAJĄCY 
 0 % - 34 %              NIEDOSTATECZNY 
 
 
 w zakresie skali ocen bardzo dobry - niedostateczny: 

  91 % - 100 %         BARDZO DOBRY 
         79 % - 90 %            DOBRY 
  56 % - 78 %            DOSTATECZNY 
  35 % - 55 %            DOPUSZCZAJĄCY 
  0 % - 34 %              NIEDOSTATECZNY 
 

22. Postanowienia końcowe 
 

1. O zasadach przedmiotowego systemu oceniania uczniowie informowani są na pierwszych 
zajęciach lekcyjnych. 

2. Na zajęciach obowiązuje zawarty w danym roku szkolnym kontrakt z uczniami, w którym 
szczegółowo określony jest sposób oceniania oraz zagadnienia dotyczące obowiązków 
ucznia i nauczyciela związanych z przedmiotem.  

 
KONTRAKT Z UCZNIAMI  
 

1. Kontrakt z uczniami jest ustalany na pierwszych zajęciach lekcyjnych z przedmiotu 
i uwzględnia Przedmiotowy System Oceniania oraz obowiązki ucznia i nauczyciela 
związane z przedmiotem informatyka w danym roku szkolnym. 

2. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania REGULAMINU SZKOLNEJ 
PRACOWNI KOMPUTEROWEJ. 

 


