
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI 

obowiązujące w klasach IV - VIII 

Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze 

W roku szkolnym 2022/2023 
 

Uwaga: Szczegółowe zasady oceniania określa Statut SP6 Dział VII Rozdział 1 dotyczący 

Wewnątrzszkolnego oceniania. 

 

KONTRAKT Z UCZNIAMI 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania. 

2. Ocenianie bieżące, semestralne i końcowo-roczne odbywa się w stopniach szkolnych: 

celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), 

niedostateczny (l). 

W ocenianiu bieżącym stosuje się dodatkowo znaki + i -. 

3. Wszystkie sprawdziany teoretyczne, praktyczne i odpowiedzi ustne są obowiązkowe i są 

zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych to ma prawo przystąpić do 

sprawdzianu od dnia powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

5. Zapowiedziane kartkówki, długoterminowe zadania domowe (np.: projekt, prezentacja)  

są obowiązkowe i w przypadku nieobecności uczeń powinien je zaliczyć. 

6. W przypadku nieobecności ucznia nauczyciel w miejsce oceny za pracę, która była 

realizowana w czasie nieobecności ucznia, może wpisać symbol „nb”.  

7. Jeśli uczeń w wyniku nieobecności nie pisał testu, sprawdzianu z działu, ma możliwość 

napisania pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

8. Jeśli uczeń nie skorzysta z możliwości napisania pracy w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem, nauczyciel może sprawdzić wiadomości zawarte w sprawdzianie z działu 

i teście na pierwszej lekcji po upływie uzgodnionego terminu.  

9. Uczeń może poprawić każdą ocenę w terminie ustalonym z nauczycielem. 

10. Przy poprawianiu oceny zakres materiału jest taki sam, ale zadania (pytania) nie są 

identyczne. 

11. Sprawdzenie wiadomości z trzech ostatnich lekcji nie jest zapowiadane i może być 

dokonane  

w formie: wypowiedzi ustnej bądź pisemnej, testu lub zadania praktycznego. Trwa do  

15 minut z możliwością przedłużenia. 

12. Nie ocenia się wiadomości i umiejętności uczniów po dłuższej nieobecności  

(ponad 2 tygodnie) 

13. Ocena ucznia jest jawna. 

14. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (np.) lub brak zadania (bz) raz  

w półroczu o czym informuje nauczyciela na początku lekcji. Nie dotyczy to 

długoterminowych prac domowych, prezentacji /projektów, zapowiedzianych wypowiedzi 

pisemnych, lekcji powtórzeniowych.  

15. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiedziane.  

16. Przy ocenianiu ucznia nauczyciel uwzględnia opinię bądź orzeczenie poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. Jednak nie zwalnia ona ucznia z konieczności aktywnego 

udziału w zajęciach, prowadzenia zeszytu, wykonywaniu ćwiczeń, pisania kartkówek, 

sprawdzianów i testów oraz  samodzielnej pracy w domu.  

17. Sposób informowania rodziców i uczniów o propozycjach ocen śródrocznych i rocznych 

oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły.  

18. Ogólne zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów zawiera Statut Szkoły.  

19. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowej oceny, którą może uzyskać wykonując zadania 

uzupełniające. 

20. Uzyskane stopnie w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę stopnia 

śródrocznego i rocznego. 



 

SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW  

Z INFORMATYKI 

 

1. Nauczyciel sprawdza oraz ocenia następujące formy pracy i dokonania ucznia:  

• Odpowiedzi ustne. 

• Testy elektroniczne. 

• Sprawdziany. 

• Praca na lekcji. 

• Stosowanie właściwych procedur. 

• Zadania domowe. 

• Aktywność pozalekcyjna. 

 

2. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę: 

poniżej  - 26% Niedostateczny  1 

26% - 29% Niedostateczny + 1+ 

30% - 35% Dopuszczający - 2- 

36% - 43% Dopuszczający  2 

44% - 49% Dopuszczający + 2+ 

50% - 57% Dostateczny - 3- 

58% - 66% Dostateczny  3 

67% - 74% Dostateczny + 3+ 

75% - 78% Dobry -, 4- 

79% - 82% Dobry  4 

83% - 89% Dobry + 4+ 

90% - 92% Bardzo dobry - 5- 

93% - 95% Bardzo dobry 5 

96% - 97% Bardzo dobry + 5+ 

98% - 99% Celujący - 6- 

  100% Celujący  6 

 

3. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel 

stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

poniżej 17% możliwych do uzyskania punktów – 1,  

18% - 19% - 1+,  

20% - 26% - 2-,  

27% - 33% - 2,  

34% - 39% - 2+,  

40% - 44% - 3-,  

45% - 49% - 3,  

50% - 54% - 3+,  

55% - 60% - 4-,  

61% - 65% - 4 ,  

66% - 70% - 4+,  

71% - 76% - 5-,  

77% - 83% - 5,  

84% - 89% - 5+,  

90% - 95% - 6-,  

96% - 100% - 6. 

4. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej/końcowej są średnie ważone 

wyliczone z ocen uzyskanych w danym semestrze. 

 

5. Wszystkie sprawy nieujęte w PZO reguluje Statut Szkoły. 

 

6. Wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe w zależności od 

indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii są 

dostosowywane. Uczniowie ci mają prawo do m.in.: 

• wydłużonego czasu pracy, 

• obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych, 



 

 

• mniejszej ilości zadań, 

• indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy, 

• innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań otwartych. 

 

7. Wszystkie oceny cząstkowe mają przypisane wagi, czyli liczby określające wkład pracy 

ucznia. Stosowane są następujące wagi: 

1 – niski stopień trudności uzyskania oceny, 

2 – średni stopień trudności uzyskania oceny, 

3 – wysoki stopień trudności uzyskania oceny. 

 

8. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Forma aktywności Waga 

Praca klasowa /sprawdzian / test (z całego działu) 3 

Projekt 3 

Kartkówka (do trzech lekcji) 2 

Odpowiedź ustna (do trzech lekcji) 2 

Praca na lekcji 1 

Aktywność na lekcji 1 

Prace domowe 1 

BHP przy komputerze 1 

Aktywność pozalekcyjna np. osiągnięcia  

w konkursach. 
waga uzależniona od rangi. 


