
Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w szkole podstawowej 
 
Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne i prace praktyczne. 
 

1. Pisemne: 
- sprawdziany 
- rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń  
- kartkówki 

2. Ustne:  
- odpowiedzi na pytania nauczyciela 
- aktywność podczas lekcji 

3. Praktyczne: 
- sprawdziany praktyczne 
- kartkówki praktyczne 
- prezentacja pracy własnej lub grupy 

 
 

Ocenie podlegają: 
 

- sprawdziany wiadomości (mogą być pisemne, praktyczne przy komputerze lub 
mieszane) 

- odpowiedzi ustne (obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji)   
- kartkówki  (obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji, mogą być nie zapowiadane) 
- aktywność na lekcji (ocena po skończonej lekcji, raz w miesiącu lub raz w semestrze – 

w zależności od aktywności ucznia) 
- dodatkowe prace  
- przygotowanie do lekcji m.in. posiadanie na lekcji podręcznika (3 braki ocena 

niedostateczna) 
 
Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie (nauczycielowi, przed 
rozpoczęciem lekcji). Za nieprzygotowanie do lekcji uważa się brak podręcznika, 
potrzebnych materiałów zapowiedzianych przed lekcją lub rozdanych wcześniej, brak zadania 
oraz wiadomości z trzech ostatnich lekcji. 
Po dłuższej nieobecności ucznia na lekcjach, spowodowanej chorobą, uczeń ma obowiązek 
uzupełnić zeszyty i zeszyty ćwiczeń oraz wiadomości z omawianych zajęć. Na przygotowanie 
się uczeń ma trzy kolejne dni, po powrocie do szkoły. 
 

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej. 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował treści zawartych w podstawie 
programowej, a w szczególności:  

 nie potrafi samodzielnie i bezpiecznie posługiwać się sprzętem komputerowym,   
 nie zna podstawowych elementów komputera i ich funkcji,   
 nie umie wykorzystać podstawowych usług systemu operacyjnego,  
 nie potrafi rozwiązać, mimo pomocy nauczyciela prostych zadań opartych 

o schematy,   
 nie opanował podstawowych pojęć i terminologii komputerowej,   
 nie wykazuje żadnych postępów w przyswojeniu wiedzy w wyznaczonym terminie.   



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował prawie wszystkie treści 
przewidziane 
w podstawie programowej, jednak wykazuje pewne braki, a w szczególności potrafi:  

 korzystać z usług systemu operacyjnego przy drobnej pomocy nauczyciela,  
 samodzielnie i bezpiecznie posługuje się komputerem, jego urządzeniami  

i oprogramowaniem,   
 prawidłowo formułuje swoje wypowiedzi opisujące zadania wykonywane z pomocą 

komputera,   
 w bardzo prostych sytuacjach stosuje różne narzędzia informatyczne do 

rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów.   

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie treści zawarte w podstawie 
programowej, a w szczególności potrafi:  

 operować podstawowymi pojęciami i terminologią informatyczną,   
 rozwiązywać podstawowe problemy w zakresie podstawy programowej,  
 precyzyjnie formułuje swoje myśli,   
 stosuje zdobytą wiedzę w innych dziedzinach do pracy z komputerem,   
 sprawnie i bezpiecznie posługuje się urządzeniami, systemem komputerowym 

oraz oprogramowaniem,   
 korzysta z różnych multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za 

pomocą komputera. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu dobrym treści zawarte 
w realizowanym programie nauczania, a w szczególności potrafi:  

 samodzielnie rozwiązywać umiarkowanie złożone problemy,  
 stosować różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych praktycznych  

i szkolnych problemów,   
 samodzielnie, świadomie i bezpiecznie posługuje się systemem komputerowym  

i jego oprogramowaniem,   
 swobodnie posługuje się poznanymi pojęciami,   
  przeprowadza niezbyt złożone rozumowania dedukcyjne.   

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu bardzo dobrym opanował treści 
przewidziane realizowanym programem, a w szczególności potrafi:  

 stosować poprawną terminologię informatyczną,   
 wybierać, łączyć i celowo stosować różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania 

typowych problemów praktycznych i szkolnych,   
 przeprowadzać rozumowania dedukcyjne w sytuacjach nietypowych,   
 ma rozwinięte myślenie abstrakcyjne,   
 rozumie i stosuje w praktyce normy prawne dotyczące ochrony praw autorskich,   
 dostrzega korzyści i zagrożenia związane z rozwojem zastosowań komputerów,   
 wyróżnia się systematycznością i obowiązkowością.   

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny 
zakres programu a w szczególności:  

 potrafi korzystać z różnych źródeł informacji (Internet, multimedia itp.),  
 potrafi rozwiązywać zadania z o dużym stopniu trudności,   



 korzysta z literatury fachowej, 
 biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych. 
 

Kryteria oceny pracy w grupie 
 

 zaangażowanie w pracę grupy 
 realizacja wyznaczonego zadania 
 pełnione funkcje i role 
 rozumienie osobistej sytuacji w grupie 
 umiejętności pracy w grupie 

 
Wymagania na poszczególne oceny:  
 
niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 
Przeszkadza 
członkom grupy 
w pracy 
Nie wykonuje 
wyznaczonej 
pracy w 
określonym 
czasie 
Zajmuje się 
innymi 
sprawami 
Nawet przy 
pomocy 
kolegów i 
nauczyciela nie 
wykonuje 
zadania 
Nie wywiązuje 
się (lub rzadko) 
z powierzonych 
zadań i funkcji 
Nie uświadamia 
sobie własnych 
trudności we 
współdziałaniu 
Nie docenia 
pracy innych, 
negatywnie 
dominuje w 
grupie 

Na czas 
wykonuje tylko 
część zadanej 
pracy 
Czasami 
przeszkadza 
innym 
Realizuje przy 
pomocy 
kolegów lub 
nauczyciela 
tylko część 
zadań 
Czasami nie 
wywiązuje się z 
pełnionych w 
grupie funkcji 
Nie przyjmuje 
do wiadomości 
informacji 
zwrotnych 
nauczyciela i 
kolegów na 
temat jego 
pracy w zespole 
Rzadko  chwali 
wkład pracy 
innych  
Nie szanuje 
zdania innych 
 

Pracuje przy 
wykonaniu 
większości zadań 
ale zdarza mu się 
nie akceptować 
przynależności 
do danej grupy 
Realizuje 
większość zadań 
sam  
Zgodnie z 
predyspozycjami 
potrafi wykonać 
niektóre funkcje 
w grupie 
Akceptuje opinie 
nauczyciela i 
kolegów na temat 
swojej pracy w 
grupie 
Potrafi pochwalić 
kolegów za pracę  
ale zdarza mu się 
również i ich 
krytyka 
 
 

Jest 
zdyscyplinowany 
Wnosi pozytywny 
wkład w pracę 
grupy 
Wykonuje 
zadanie w 
wyznaczonym 
czasie 
Konsekwentnie 
wykonuje swoją 
pracę 
Wykonuje 
zgodnie  z 
predyspozycjami 
przydzielone 
funkcje  ale 
próbuje  
podejmować inne 
Dostrzega swoje 
wady pracy w 
grupie i stara się 
je likwidować  
Tolerancyjny 
Docenia pracę 
innych 

Zaangażowany w 
pracę w grupie 
Wykazuje 
inicjatywę 
Angażuje 
wszystkich do 
pracy 
Pomaga kolegom 
mającym 
trudności 
Samodzielnie 
podejmuje się 
realizacji zadania  
Przyjmuje na 
siebie wiele zadań 
Zdyscyplinowany 
Potrafi 
pokierować 
członkami zespołu 
Pełni wiele 
funkcji 
Potrafi wskazać 
swoje mocne i 
słabe punkty 
pracy w grupie 
Potrafi ocenić 
pracę innych, 
stwarza 
pozytywną 
atmosferę podczas 
pracy, szanuje 
innych 

 
 
 
 
 



Stosowanie i ocenianie sprawdzianów  
 

 W ciągu semestru mogą się odbyć 3-5 sprawdzianów, które mają formę pisemną lub 
praktyczną  

 Sprawdziany są przeprowadzane po każdym lub kilku blokach tematycznych 
 Sprawdzian poprzedzony jest zawsze lekcją powtórzeniową, jest zapowiadany 

przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, termin pisania sprawdzianu jest 
ustalony z większością uczniów danej klasy 

 Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału i umiejętności  sprawdzanych na 
sprawdzianie 

 Nauczyciel sprawdza i podaje wyniki sprawdzianu do wiadomości uczniów w 
terminie do 14  dni od daty pisania 

 Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, może ją poprawić na 
zasadach ustalonych przez nauczyciela 

 Normy oceny sprawdzianów 
 

Procentowa 
ilość punktów 

ocena 

0-34% Niedostateczny 
35-49% Dopuszczający 
50-69% Dostateczny 
70- 89% Dobry 

90- 97% Bardzo dobry 
98-100 %   Celujący 

 


	Kryteria oceny pracy w grupie 



