
Przedmiotowy System Oceniania z  przedmiotu zajęcia komputerowe/informatyka 

Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest w oparciu o podstawę programową, 

rozporządzenie o ocenianiu, program nauczania i  szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego 

oceniania uczniów w SP 3 w Wojkowicach 

1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania. 

Nauczyciel na pierwszej lekcji zajęć komputerowych w roku szkolnym zapoznaje uczniów z zasadami 

oceniania  z zajęć komputerowych. 

- Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z PSO z zajęć komputerowychw dzienniku. 

2. Wymagania na poszczególne oceny szkolne  

Celującą  

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane w ramach lekcji i 

zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w 

programie zajęć komputerowych. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Bezbłędnie wykonuje 

ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach 

informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace 

informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym 

nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach. 

 

Bardzo dobrą 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane w ramach lekcji. 

Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie zajęć komputerowych. Na lekcjach jest 

aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze zdąży wykonać ćwiczenia 

na lekcji i robi to bezbłędnie. 

 

Dobrą 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość 

wiadomości i umiejętności, zawartych w programie zajęć komputerowych. Na lekcjach pracuje 

systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji i robi to niemal 

bezbłędnie. 

Dostateczną 

Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował 

wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej zajęć komputerowych. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje 

postępy. Zazwyczaj zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji. 

 

Dopuszczającą 

Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności 

zawartych w podstawie programowej. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są 

zmienne, nie udaje mu się ukończyć wykonania niektórych ćwiczeń na lekcji. Braki w wiadomościach i 



umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i 

umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. 

 

Niedostateczną 
Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych 

w podstawie programowej. Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie udaje 

mu się ukończyć wykonania ćwiczeń na lekcji. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania 

nauki na wyższym poziomie. 

 

3. Formy i metody sprawdzania wiedzy. 

Forma aktywności Jak często występuje? Uwagi 

ćwiczenia wykonywane 

w trakcie lekcji dotyczące 

zagadnień z lekcji 

w zasadzie na każdej lekcji sprawdzane są wyniki pracy,  

Ćwiczenia podsumowujące  Po zakończonym dziale Zapowiedziane zgodnie z 

prawem szkolnym 

odpowiedzi ustne, udział 

w dyskusjach 

czasami  

kartkówki, sprawdziany  rzadko lub wcale  

prace domowe  czasami nie wymagają użycia komputera 

Pisemne wypowiedzi, 

opracowania 

głównie w ramach realizacji 

projektów (ciągów lekcji) 

 

przygotowanie do lekcji wtedy, gdy potrzebne zwracamy uwagę na pomysły 

i przygotowane materiały do 

pracy na lekcji 

udział w konkursach nieobowiązkowo wpływa na podwyższenie oceny 

 

Praca na lekcji oraz ćwiczenia wykonywane w trakcie lekcji oceniane są znakiem + za poprawnie 

wykonaną część zadania, - za błędnie wykonaną część zadania lub jego brak .Jeśli uczeń zgłasza 

nauczycielowi problem ze zrozumieniem polecenia, nauczyciel wyjaśnia jeszcze raz bez konsekwencji 

– i ocenia efekt pracy 

- 5 plusów otrzymanych przez ucznia to ocena bardzo dobra  

- 5 minusów minusy to ocena niedostateczna 

4. Nieprzygotowanie do lekcji 

Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji raz w semestrze. Swoje nieprzygotowanie powinien 

zgłosić nauczycielowi przed lekcją. To nie zwalnia go jednak z udziału w lekcji (jeśli to konieczne, to na 

lekcji powinni pomagać mu koledzy i nauczyciel). 



5. Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 

Wykonując powtórnie najgorzej ocenione zadania (lub zadania podobnego typu) w trakcie 

dodatkowych zajęć poza lekcją (np. w godzinach, kiedy pracownia jest otwarta) lub w domu, jeśli jest 

taka możliwość i można wierzyć, że będzie pracować samodzielnie. 

 W wyjątkowych sytuacjach poprawianie podczas wystawiania oceny rocznej zgodnie z Procedurą 

uzyskiwania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. W przypadku nieobecności ucznia trwającej od2 do 5 dni, ma on 3 dni na uzupełnienie braków 

wiedzy i umiejętności. W przypadku nieobecności dłuższej niż jeden tydzień czas na uzupełnienie 

braków wynosi tydzień. 

7. Sposób wystawiania oceny semestralnej i rocznej. 

Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej brane są pod uwagę oceny uzyskane ze wszystkich 

form aktywności: 

Nauczyciel wystawia ocenę semestralną lub końcową dokonując zestawienia osiągnięć i postępów 

ucznia. Ocena semestralna wystawiana jest za pracę ucznia w całym semestrze. 

Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę I i II semestr roku szkolnego. Oceny nie ustala 

się jako średniej arytmetycznej obu semestrów. 

8. Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce. Formy 

kontaktów z rodzicami. 

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez: 

1. Omawianie wszystkich ćwiczeń, zadań 

2. Komentarze w formie ustnej / informacja w dzienniku elektronicznym.  

3. Na początku roku szkolnego, uczniowie informowani są o zasadach oceniania z zajęc 
komputerowych. 

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce zajęc komputerowych. 

poprzez: 

1. rozmowy indywidualne z nauczycielem zajęc komputerowych  trakcie konsultacji indywidualnych i 
na zebraniach 

2. zapisy w zeszycie przedmiotowym 

3. zapisy w e-dzienniku. 

SPOSOBY OCENIANIA I WYMAGANIA STAWIANE UCZNIOM O SPECJALNYCH POTRZEBACH 
EDUKACYJNYCH 

        Nauczyciel przedmiotu opracowuje szczegółowe zasady oceniania dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu PPP.  Zasady 
te umieszcza się w Arkuszu dostosowania wymagań edukacyjnych, który otrzymują  i podpisują 
Rodzice ucznia. W /w arkusz znajduje się w dokumentacji wychowawcy klasy.  

K.Maczuga 


