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ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

im Marii Curie Skłodowskiej w Świebodzicach



Przedmiotowe zasady oceniania 

z przedmiotu: informatyka 

 
I. Założenia ogólne 

1. Ocenianiu podlegają: 

a. podstawowa umiejętność poruszania się w środowisku systemowym, 

b. znajomość zasad pracy z typowymi aplikacjami, 

c. umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych, 

d. aktywność i kreatywność własna ucznia, 

e. umiejętność pracy w zespole, 

f. zaangażowanie i aktywność na lekcjach. 

 

II. Kryteria oceniania 

1. Przy ocenianiu zajęć praktycznych brane są pod uwagę: 

a. znajomość elementów konkretnego środowiska pracy - programu, 

b. umiejętność wyszukiwania i poprawiania błędów, 

c. sprawność w posługiwaniu się różnymi narzędziami, 

d. umiejętność połączenia elementów pracy różnych środowisk - programów, 

e. wykorzystanie wcześniej zdobytych umiejętności, 

f. samodzielność w pracy, 

g. zaangażowanie w pracę, 

h. postępy ucznia i jego indywidualne możliwości. 

 

Przedmiot informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co powoduje stwo-

rzenie odmiennych form oceniania wiedzy ucznia. Zakłada się, że formy te opierają się przede 

wszystkim na rozwiązywaniu problemów przez ucznia z wykorzystaniem komputera. 

 

2. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: 

a. praktyczny sprawdzian podsumowujący dział omówionego materiału, 

b. praktyczny sprawdzian z materiału bieżącego, kontrolujący możliwość kontynuowa-

nia i pogłębiania materiału, 

c. krótki teoretyczny sprawdzian (kartkówka) z bieżących wiadomości, mobilizujący i 

utrwalający nowe wiadomości, 

d. odpowiedzi ustne, 

e. zadania domowe. 

 

Dodatkowe umiejętności oraz wiedza ucznia z przedmiotu mogą być oceniane również w następu-

jących sytuacjach: 

1. Przygotowanie przez ucznia referatu na temat określony przez nauczyciela. 

2. Udział w Olimpiadzie Informatycznej lub w konkursach informatycznych. 

3. Zaangażowanie w tworzenie i obsługę strony internetowej szkoły. 

4. Przygotowanie samodzielne lub w zespole złożonej aplikacji użytkowej na temat 

uzgodniony z nauczycielem. 

 

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności zamieniane są na oceny wg następujących 

kryteriów: 

35  –  49 %     –   dopuszczający, 

50  –  70 %     –   dostateczny, 

71  –  85 %     –   dobry, 

86  –  95 %   –   bardzo dobry, 



96  – 100 %   –   celujący. 

Przy wystawianiu oceny semestralnej (końcoworocznej) w pierwszej kolejności oblicza się 

procent uzyskanych punktów w stosunku do puli możliwych do zdobycia odpowiednio 

w semestrze (roku), a następnie zamienia się go na ocenę zgodnie z powyższymi regułami. 
 

 

 

 


