
Informatyka - przedmiotowe zasady oceniania 

 

Przedmiotowe zasady oceniania zostały przygotowane w oparciu o: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. 26.02.2019, poz. 373), 

 statut szkoły, 

 podstawę programową przedmiotu informatyka (poziom podstawowy). 

 

Praca na lekcji 

1. Na lekcjach informatyki uczeń pracuje przy wskazanym przez nau-

czyciela stanowisku, ma do dyspozycji przydzielone konto. Nie wolno mu 

samodzielnie zmieniać przydzielonego stanowiska. 

2. Zanim uczeń rozpocznie pracę przy komputerze, nauczyciel prezentuje 

mu regulamin pracowni. Akceptację regulaminu, a tym samym zasad 

pracy podczas lekcji, uczeń zatwierdza własnym podpisem.  

3. Uczeń nie jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego: 

notatki może przygotowywać, wykorzystując swoje konto w komputerze. 

4. Podczas pisania prac sprawdzających najistotniejsza jest umiejętność 

rozwiązywania problemów (prace w zasadzie nie zawierają zadań 

teoretycznych, w przeważającej większości w całości są zadaniami), 

dlatego nawet podczas pracy klasowej uczeń może korzystać 

z przeglądarki, swoich notatek. Nie wolno mu jednak korzystać 

z telefonu, a jedynie z własnych plików w komputerze, przeglądarki oraz 

ewentualnych notatek prowadzonych w zeszycie, jeśli na taki uczeń się 

zdecyduje. 



5. Uczeń z różnych względów przez dłuższy czas nieobecny w szkole 

(uniemożliwiający mu przyswojenie omawianego materiału na bieżąco) 

po powrocie na zajęcia indywidualnie ustala z nauczycielem sposób 

uzupełnienia zaległości. 

6. W semestrze uczeń ma prawo dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie 

(nieusprawiedliwione), które nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. 

Zgłoszenie większej liczby nieprzygotowań nieusprawiedliwionych może 

skutkować wyznaczeniem dodatkowej pracy, wyznaczeniem terminu 

zaliczenia materiału, którego nieprzygotowanie dotyczy itp. 

7. Nauczyciel, wystawiając ocenę śródroczną lub końcoworoczną, bierze 

pod uwagę uzyskane przez ucznia oceny, ale uwzględnia też 

zaangażowanie ucznia, jego gotowość i chęć do wykonywania zadań. 

8. Przynajmniej raz w semestrze uczeń uzyskuje ocenę za pracę na lekcji, 

której podstawą jest jego zaangażowanie, a także gotowość do wykony-

wania zadań oraz przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy kom-

puterze. 

9. Sporadycznie (1-2 razy w semestrze) uczeń uzyskuje ocenę także 

za zadania, których wykonanie zalecone jest jako praca domowa. Jeśli 

uczeń ma problemy z korzystaniem z komputera poza szkołą, powinien 

zgłosić ten fakt nauczycielowi, który - po uzgodnieniu z uczniem - 

umożliwi mu wykonanie takiej pracy w pracowni szkolnej. 

 

Oceny 

1. Ocena śródroczna i roczna z informatyki wystawiana jest na podstawie 

ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia z tego przedmiotu oraz jego 

zaangażowania podczas zajęć. 

2. Podstawowe zasady wystawiania ocen (liczba, waga, rodzaj itp.) 

wskazane zostały w statucie szkoły (wzo). 



3. Ocenianiu podlegają:  

 zadania wykonywane przy komputerze realizujące materiał 

omawiany podczas lekcji, 

 prace klasowe,  

 kartkówki,  

 projekty,  

 schematy,  

 zadania pracy domowej, 

 notatki. 

4. Wszystkie wskazane przez nauczyciela zadania określone jako obowią-

zkowe, uczeń zobowiązany jest wykonać. Brak takiego obowiązkowego 

zadania w dzienniku zaznaczony jest jako: nb (w przypadku nieobecności 

ucznia podczas zadania) lub bz (jeśli uczeń był obecny, ale nie oddał 

pracy do oceny) albo jako - (minus). To informacja przede wszystkim dla 

ucznia, że wskazana praca była obowiązkowa, należy się z niej rozliczyć. 

5. W przypadku, gdy uczeń nie uzyska minimalnej liczby ocen (4), może 

być nieklasyfikowany z przedmiotu, zgodnie z zapisem w statucie szkoły 

dotyczącym zasad wewnętrznego oceniania. 

6. Zaległe obowiązkowe prace uczeń powinien wykonać jak najszybciej, 

jednak nie później niż na dwa tyg. przed wystawieniem oceny śródrocznej 

lub rocznej. 

7. Nieomal każdą uzyskaną ocenę niedostateczną uczeń może poprawić. 

Z możliwości takiej poprawy nie można jedynie skorzystać w przypadku 

prac, co do których udowodnione zostało ściąganie lub kopiowanie. 

8. O poprawę oceny występuje uczeń. 

9. Możliwa jest poprawa oceny innej niż niedostateczna, jednak uczeń musi 

zgłosić taką chęć nauczycielowi, by uzyskać informację dotyczącą 

warunków tej poprawy. Nauczyciel w uzasadnionych przypadkach 



(ucieczki ucznia, niewykonywanie ćwiczeń, brak zaangażowania) może 

odmówić takiej poprawy. 

10. Chęć uzyskania na koniec roku oceny celującej uczeń zgłasza 

nauczycielowi nie później niż w ostatnim tygodniu września. Nauczyciel  

określa sposób osiągnięcia tego wyniku: ustalony zostaje harmonogram 

na cały rok, zakres aktywności, zakładane wyniki, tak by jak najbardziej 

możliwe było osiągnięcie zamierzonego celu przez ucznia. 

 


