
 

 

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH  INFORMATYKI 

 
Uczeń powinien: 

• Systematyczne uczęszczać na lekcje informatyki; 

• Uważnie i aktywnie brać w nich udział; 

• Wykonywać ćwiczenia i zadania praktyczne; 

• Prowadzić zeszyt przedmiotowy; 

• Wykorzystywać podręcznik do utrwalania nowych pojęć, wiadomości i umiejętności, 

• pracować w grupie 

 

Ogólne kryteria oceny uczniów 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

− posiada szeroką wiedzę informatyczną i stosuje ją w praktyce,  

− umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów,  

− biegle posługuje się terminologią informatyczną, 

− wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy 

pozalekcyjnej,  

− wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace na rzecz szkoły i pracowni. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

− bardzo dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, 

− bardzo dobrze i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,  

− bardzo dobrze i bezpiecznie obsługuje komputer,  

− samodzielnie rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań 

programowych,  

− biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie; 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

− spełnił kryteria oceniania w zakresie treści programowych na stopień dobry, 

− posługuje się terminologią informatyczną,  

− poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, 

− z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania 

zadań programowych,  

− pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie; 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

− opanował materiał w zakresie podstawy programowej,  

− zna terminologią informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem,  

− poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,  

− nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań 

programowych, nawet z pomocą nauczyciela,  

− poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie; 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

− ma trudności w opanowaniu podstawy programowej, ale jego braki nie wykluczają możliwości 
uzyskania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 

− częściowo zna terminologią informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować,  

− bezpiecznie obsługuje komputer,  

− zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela,  

− ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach,  

− poprawnie ruchania komputer i zamyka system,  

− poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje; 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

− nie opanował wiadomości z zakresu podstawy programowej,  

− z większości prac praktycznych otrzymał oceny niedostateczne, 

− wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu lub nauczyciela, 

 

Kontrola i ocena osiągnięć: 

W klasach IV – VIII obowiązuje wagowy system oceniania. Każdej ocenie w skali 1 do 6 

przyporządkowuje się odpowiedni współczynnik, wyrażający wagę oceny. 

Waga 3: 

➢ sprawdzian, 
➢ zadanie dodatkowe, 

 

Waga 2: 

➢ ćwiczenie praktyczne, 
➢ zadanie praktyczne, 

➢ praca w grupie, 

 

Waga 1: 

➢ aktywność,  

➢ prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 

       Ocena semestralna i końcoworoczna opiera się na średniej ważonej i przekłada się na ocenę. 
Średnią ważoną obliczamy w ten sposób , że mnożymy każdą ocenę przez jej wagę, sumujemy 

wszystkie iloczyny i dzielimy przez sumę wszystkich wag. 

       Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 

 

Średnia Ocena 

Od 0  do 1,70 Niedostateczny 

Od 1,71 do 2,70 Dopuszczający 

Od 2,71 do 3,70 Dostateczny 

Od 3,71 do 4,70 Dobry 

Od 4,71 do 5,50 Bardzo dobry 

Od 5,51 do 6,00 Celujący 

 

 

Zasady sprawdzania osiągnięć postępów ucznia. 

Sprawdzanie osiągnięć postępów cechuje obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, 

systematyczność i jawność. Przy ocenianiu uwzględnia się zalecenia Poradni 

Psychologiczno –Pedagogicznej. 

• Sprawdzian obejmujący zakres wiadomości z całego działu, jest przeprowadzany w 

formie praktycznej i  zapowiedziany tydzień wcześniej. 

• Ćwiczenia i zadania praktyczne oceniane są na bieżąco 

  

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć jeden raz w ciągu semestru (ale 

nie przed zapowiedzianym sprawdzianem) 

 


