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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

INFORMATYKA 

KLASY IV-VIII  

ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

System oceniania z informatyki został opracowany na podstawie: 

  

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481), 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078 i 1148), 

 Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, 

poz. 843), 

 Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1278), 

 Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1651), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 372), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534), 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego, 

 Programów  nauczania informatyki w szkole podstawowej pt. „Program nauczania informatyki w kl. 4-8 

szkoły podstawowej” (klasy IV- VIII), 

Numery dopuszczenia podręczników: klasa IV-807/1/2017,  klasa V-807/2/2018, klasa VI-807/3/2019, 

klasa VII- 807/4/2017 klasa VIII-807/5/2018. 
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Wstęp - cele nauczania informatyki w szkole podstawowej 

 

Główne cele nauczania podczas zajęć z informatyki w szkole podstawowej w klasach 4–8 określone przez 

ustawodawcę to:  

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, 

myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.  

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń 

cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie 

informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.  

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość 

zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.  

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w 

środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.  

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, 

praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń 

związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

1. Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania przyjmuje się za obowiązującą tradycyjną skalę 

ocen od 1 do 6. Przy czym wszystkim ocenom cząstkowym przypisuje się wagi. Dopuszczalne jest 

stosowanie ocen z plusem lub minusem. Plus podnosi wartość oceny o 0,5 a minus obniża ocenę o 0,25. 

2. Oceny będą wystawiane za następujące formy pracy:  

a) sprawdziany praktyczne (waga 3)  

b) kartkówki (waga 2) 

c) ćwiczenie praktyczne (waga 2) 

d) odpowiedzi ustne (waga 2) 

e) zadania domowe (waga 1)  

f) praca na lekcji (waga 1) 

g) praca dodatkowa (waga 2) 

h) zaangażowanie (waga 3) 

i) aktywność (waga 2) 

j) nieprzygotowanie do lekcji (waga 1). 
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3. Oceny za zaangażowanie będą wystawiane na podstawie zgromadzonych przez ucznia w trakcie 

jednego półrocza plusów i minusów. 6 „+” to ocena celująca, 5 „+” to ocena bardzo dobra, 4 „+” ocena 

dobra, 3 „+” ocena dostateczna, 2 „+” ocena dopuszczająca. Ocena za zaangażowanie jest wystawiana 

uczniowi tylko wtedy, kiedy podwyższa mu średnią. W przypadku wyjątkowego udziału w jednej lekcji 

zamiast „+” za zaangażowanie uczeń otrzymuje ocenę cząstkową za aktywność. 

4. Prace pisemne/sprawdziany praktyczne przechowuje nauczyciel i są do wglądu dla uczniów i ich 

rodziców na zasadach określonych w Statucie szkoły, w szczególności w rozdziale 

o Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

5. Ocena za pracę pisemną/sprawdzian praktyczny wystawiana jest na podstawie liczby zdobytych 

punktów, według następujących kryteriów:  

 

a) Klasy IV – VI 

Poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 

30% - 50% - dopuszczający  

51% - 74% - dostateczny  

75% - 89% - dobry  

90% - 99% - bardzo dobry   

100% – celujący uzyskuje uczeń, który opanował w 100% podstawę programową 

b) Klasy VII – VIII 

Poniżej 40% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

40% - 55% - dopuszczający  

56% - 75% - dostateczny  

76% - 89% - dobry  

90% - 97% - bardzo dobry   

98% - 100% – celujący 

c) Warunki i tryb otrzymywania oceny wyższej niż przewidywana ocena śródroczna lub roczna, 

określa Statut szkoły, w szczególności rozdział o Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

6. W nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, możliwości ucznia są punktem wyjścia 

do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek 

włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 
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7. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak 

niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W 

przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do 

szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach 

uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu lub wydłużyć 

termin zaliczenia.  

8. Zaliczanie sprawdzianów i poprawianie ocen odbywa się na zajęciach wyrównawczych, lub w terminie 

uzgodnionym odrębnie z nauczycielem. 

9. Każdy sprawdzian i ćwiczenie praktyczne musi zostać zaliczony w formie ustalonej z nauczycielem. 

Brak zaliczenia pracy nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „0”. Po upływie dwóch tygodni, od 

pojawienia się takiego wpisu w e-dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, 

nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę ndst. 

10. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, 

kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 

11. Uczeń może poprawić każdą ocenę tylko raz w formie ustalonej z nauczycielem i w czasie z nim 

uzgodnionym. Do średniej liczą się obie oceny. Ocena z poprawy otrzymuje odpowiednią wagę, a 

pierwotna wagę 1. W przypadku uzyskania w ramach poprawy oceny niższej pozostaje ocena wyższa.   

12. Ustalenia dotyczące różnych form pracy: 

a) Sprawdziany praktyczne 

Sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu działu. Sprawdzian jest zapowiadany co 

najmniej tydzień wcześniej i omówiony jest jego zakres. Zakres materiału utrwalony jest na 

lekcji powtórzeniowej. Sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń może poprawić każdą ocenę ze 

sprawdzianu tylko raz w terminie do dwóch tygodni od otrzymania oceny. Do średniej liczą się 

obie oceny (ocena z poprawy otrzymuje wagę 3, a pierwotna - wagę 1). 

b) Ćwiczenia praktyczne  

Ćwiczenia praktyczne są obowiązkowe, ponieważ stanowią wstęp przygotowujący ucznia do 

sprawdzianu praktycznego. 

 

c) Kartkówki  

Kartkówki trwają 5-20 min. Nie muszą być zapowiadane i mogą obejmować zakres co najwyżej 

trzech ostatnich lekcji. Uczeń może poprawić każdą ocenę z kartkówki tylko raz, w terminie do 

dwóch tygodni od otrzymania oceny. Do średniej liczą się obie oceny (ocena z poprawy 

otrzymuje wagę 2, a pierwotna - wagę 1). 
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d) Odpowiedzi ustne 

Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia. Uczeń ma czas na zastanowienie 

się. Odpowiedź ucznia trwa około 5-10 min. Dodatkowe pytanie naprowadzające obniża ocenę.  

 

e) Zadania domowe 

Zadania domowe są obowiązkowe. Za  trzykrotne nieodrobienie zadania domowego, i/lub 

nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

13. Przejawy celowego rozpraszania uwagi innych uczniów, jawne okazywanie braku chęci do czynnego 

udziału w zajęciach itp. oceniane są oceną negatywną z zachowania.  

 

 

14. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną, roczną, końcową ustala się jako średnią ważoną: 

a) dopuszczający – jeśli średnia ważona znajduje się w przedziale 1,75 –2,74  

b) dostateczny - jeśli średnia ważona znajduje się w przedziale 2,75 – 3,74  

c) dobry - jeśli średnia ważona znajduje się w przedziale 3,75 – 4,74  

d) bardzo dobry - jeśli średnia ważona znajduje się w przedziale 4,75 – 5,59 

e) celujący - jeśli średnia ważona wynosi co najmniej 5,60 

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych i zbiorowych osiągnięciach. 

   

1. Rodzic oraz uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. Dziennik elektroniczny 

„Librus” umożliwia bieżący przepływ informacji. 

2. Każda ocena jest jawna i uzasadniona ustnie lub pisemnie.  

3. Informację o planowanej ocenie klasyfikacyjnej podaje się uczniowi co najmniej dwa tygodnie przed 

końcem półrocza.  

4. Informację o planowanej ocenie niedostatecznej na półrocze otrzymuje uczeń i jego rodzice miesiąc 

przed końcem półrocza.  

5. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, które odbywają się w 

terminach ustalonych na początku każdego roku szkolnego.  

6. Zarówno uczeń jak i rodzice mają prawo do obejrzenia prac pisemnych oraz ocen cząstkowych 

w dzienniku.  Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na 

zajęciach dydaktycznych. Prace pisemne zawierają krótkie pisemne lub ustne uzasadnienie oceny, w 

którym nauczyciel wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia w porównaniu 

z wymaganiami edukacyjnymi z obszaru sprawdzanego testem lub klasówką. W przypadku karkówek 
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uzasadnienie oceny nie jest wymagane, ale obowiązkowo ta forma sprawdzenia powinna być opatrzona 

komentarzem (ustnym lub pisemnym) wskazującym, w jaki sposób uczeń powinien nadrobić braki oraz 

jakiego zakresu one dotyczą.  

7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace dzieci na zebraniach 

ogólnych, konsultacjach w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia, podczas indywidualnych 

spotkań z nauczycielem lub poprzez wykonanie zdjęcia lub kserokopii.  

 

Zasady współdziałania z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy  

niezadowalających wyników nauczania. 

1. Ustalenie jakie partie materiału wymagają nadrobienia.  

2. Ustalenie sposobu nadrobienia zaległości:  

a) pomoc nauczyciela, 

b)  pomoc koleżeńska, 

c) praca własna, 

d) zajęcia wyrównawcze 

e) współpraca z pedagogiem szkolnym: wspólne ustalanie sposobu pracy z uczniami mającymi problemy 

dydaktyczne i wychowawcze. 

 

Wymagania na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

 

Klasy 4 -6 

Ocena celująca (6) 

Uczeń: 

 wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji oraz dostarczone przez nauczyciela 

trudniejsze zadania dodatkowe; jest aktywny i pracuje systematycznie;  

 posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza plan wynikowy;  

 prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia;  

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe. 

 w razie potrzeby pomaga nauczycielowi (np. przygotowuje potrzebne na lekcję materiały pomocnicze, 

pomaga kolegom w pracy); pomaga nauczycielom innych przedmiotów w wykorzystaniu komputera na 

ich lekcjach.  

 

Ocena bardzo dobra (5)  

Uczeń: 

 wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji; jest aktywny i pracuje systematycznie; 

posiada wiadomości i umiejętności wymienione w planie wynikowym; w razie potrzeby pomaga 

nauczycielowi (pomaga kolegom w pracy) 

 sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego 

możliwości;  
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 swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie dobiera je do wykonywanych 

zadań;  

  dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje;  

 posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych.  

 

Ocena dobra (4)  

Uczeń: 

  wykonuje samodzielnie i niemal bezbłędnie łatwiejsze oraz niektóre trudniejsze zadania z lekcji; 

pracuje systematycznie i wykazuje postępy; posiada wiadomości i umiejętności wymienione w planie 

wynikowym.  

 poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

i praktyczne;  

 poprawnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym;  

 umiejętnie korzysta z Internetu  

 sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym;  

 

 

Ocena dostateczna (3)  

Uczeń: 

 wykonuje łatwe zadania z lekcji, czasem z niewielką pomocą, przeważnie je kończy; stara się pracować 

systematycznie i wykazuje postępy;  

 posiada większą część wiadomości i umiejętności wymienionych w planie wynikowym.  

 nie jest zainteresowany przedmiotem, wykonywane przez niego ćwiczenia praktyczne dowodzą braku 

zaangażowania, pomysłowości i samodzielności, chociaż są w większości poprawne. 

 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności i przy pomocy 

nauczyciela;  

 stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczyciela;  

 umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego;  

  popełnia błędy merytoryczne;  

 

 

Ocena dopuszczająca (2)  

Uczeń: 

 czasami wykonuje łatwe zadania z lekcji, niektórych zadań nie kończy;  

 posiada tylko część wiadomości i umiejętności wymienionych w planie wynikowym, jednak brak 

systematyczności nie przekreśla możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy informatycznej 

oraz odpowiednich umiejętności w toku dalszej nauki. 

 posiada duże braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez niego elementarnych umiejętności posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem;  

 rozumie pytania i polecenia;  

 zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania;  

 potrafi samodzielnie zapisać plik we wskazanym folderze;  

 poprawnie uruchamia i wyłącza komputer oraz omawiane programy użytkowe;  

 potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności;  

 popełnia liczne błędy merytoryczne;  

 często nie kończy wykonywanych na lekcji ćwiczeń praktycznych. 
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Ocena niedostateczna (1) 

Uczeń: 

 Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki te 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu;  

 Nie zna pojęć informatycznych występujących w programie nauczania;  

 Nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych;  

 Nie rozumie poleceń i pytań;  

 Nie wie, czym zajmuję się informatyka i nie wie, jakie są jej metody;  

 Nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego;  

 Nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym;  

 W wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne;  

 Nie pracuje na lekcji 

 Nie przychodzi na zajęcia wyrównawcze i nie korzysta z oferowanej mu przez nauczyciela pomocy 

 

 

Klasy 7- 8 

Ocena  celująca (6) 

Uczeń: 

 zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową; 

 posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną; 

 perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując opcje o 

wysokim stopniu trudności; 

 perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowymi 

 samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne; 

 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, złożonością 

oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, oryginalnością, a także wysokimi walorami 

estetycznymi; 

 do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy; 

 wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz aktywnością na 

lekcjach; 

 przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, a także zasad 

związanych z przestrzeganiem praw autorskich; 

 wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się poszerzoną wiedzą i 

umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i we własnym zakresie; 

  zdobywa  wyróżnienia w międzyszkolnych i wyższych konkursach informatycznych. 

Ocena bardzo dobra (5) 

Uczeń: 

 zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową; 

 posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną; 

 posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu 

trudności; 

 posługuje się usługami internetowymi; 

 samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne; 

 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu 

zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu; 

 uczestniczy w konkursach informatycznych. 
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Ocena dobra (4) 

Uczeń: 

 zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową; 

 posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu; 

 z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość opcji   w 

nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności; 

 z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi; 

 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego przez 

nauczyciela wzoru czy przykładu. 

Ocena dostateczna (3) 

Uczeń: 

 nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara się, 

mimo trudności, wykonać jak najlepiej; 

 w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość materiału ma opanowaną; 

 z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym; 

 z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi; 

 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu opcji     i 

efektów. 

Ocena dopuszczająca (2) 

Uczeń: 

 nie wykazuje zainteresowania przedmiotem; 

 posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej; 

 z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem komputerowym, 

wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty; 

 z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi; 

 ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do zaprezentowanego 

przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji    i narzędzi.  

Ocena niedostateczna (1) 

Uczeń: 

 nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, nie zna terminologii 

informatycznej, nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera, nie potrafi poprawnie uruchomić 

komputera i zamykać systemu.  

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki te 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu;  

 nie zna pojęć informatycznych występujących w programie nauczania;  

 nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych;  

 nie rozumie poleceń i pytań;  

 nie wie, czym zajmuję się informatyka i nie wie, jakie są jej metody;  

 nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego;  

 nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym;  

 w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne;  

 nie pracuje na lekcji 

 nie przychodzi na zajęcia wyrównawcze i nie korzysta z oferowanej mu przez nauczyciela pomocy 
 


