
Przedmiotowe Zasady Oceniania 
z informatyki 

w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy 

II ETAP EDUKACYJNY 
(klasy IV – VIII) 

PZO są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r.; 
poz. 373) jak również z Rozdziałem 8: „Szczegółowe warunki i sposoby oceniania 
wewnątrzszkolnego uczniów” Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza w 
Kruszwicy. 
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Podstawa prawna 

Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane w oparciu o następujące dokumenty: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r.; poz. 373). 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwica. 

3. Podstawę programową z informatyki. 

4. Program nauczania Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. (MIGRA) 

Postanowienia 

1. Zasady oceniania wiadomości i umiejętności z informatyki przedstawione są na 

pierwszych zajęciach lekcyjnych z przedmiotu i uwzględniają obowiązki związane z 

przedmiotem informatyka w danym roku szkolnym. 

2. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

3. Oceny są jawne i na bieżąco odnotowywane w dzienniku lekcyjnym. 

4. Ocenie podlegają: 

 praca na lekcji: 

o ćwiczenia praktyczne; 

o odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się 

terminami i pojęciami informatycznymi); 

o prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień; 

o aktywność, systematyczność oraz jakość pracy; 

o współpraca w grupie; 

o stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny 

na stanowisku komputerowym. 

 sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności, w tym elektroniczne, 

 kartkówki, prace domowe, 

 prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, plansze 

poglądowe, instrukcje itp., 

 wykonane prace dodatkowe, 

 udział w konkursach, olimpiadach, 
5. O sprawdzianach i testach obejmujących większy zakres materiału uczniowie 

informowani są z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. 

6. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi 

niesamodzielność pracy. Nauczyciel wyznacza uczniowi dodatkowy termin i miejsce 

wykonania sprawdzianu z tego samego zakresu materiału. 

7. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać pracy pisemnej z całą klasą, to ma 

obowiązek uczynić to w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Miejsce i termin 

pisania pracy ustala nauczyciel.  

8. Poprawa oceny niedostatecznej odbywa się w czasie pozalekcyjnym. 

9. Stopień uzyskany z poprawy wpisuje się do e-dziennika obok pierwszego stopnia 

uzyskanego z tej pracy. Jeżeli uczeń nie skorzysta z wyznaczonego terminu pracy 
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pisemnej lub poprawy ma obowiązek napisać ją w kolejnym wyznaczonym terminie. 

10. Nauczyciel może bez zapowiedzi odpytać ucznia, który w wyznaczonym terminie nie 

pisał zapowiedzianej pracy pisemnej, z zakresu materiału nauczania przewidzianego 

sprawdzianem lub testem. 

11. Kartkówki lub sprawdziany umiejętności w formie praktycznej z ostatnich trzech lekcji 

nie są zapowiadane. 

12. Nie ocenia się uczniów po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole 

(min. 1 tydzień). 

13. Uczeń ma prawo jednokrotnie w ciągu półrocza zgłosić brak przygotowania do lekcji. 

14. Uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię z PPP są oceniani zgodnie z zaleceniami 

poradni tj. dostosowanie treści lub formy pracy. Uczeń pracuje na miarę swoich 

możliwości. 

 
Kryteria oceny z poszczególnych form aktywności. 

 
1. Sprawdziany i testy będą punktowane, a następnie przeliczane na oceny według 

schematu: 

od 0% do poniżej 30% –  niedostateczny 

od 30% do poniżej 50% –  dopuszczający 

od 50% do poniżej 70 –  dostateczny 

od 70% do poniżej 85% – dobry 

od 85% do poniżej 95% – bardzo dobry 

od 95% –  celujący 
2. Uczeń przed sprawdzianem powinien być poinformowany o ilości punktów za 

poszczególne zadania. 

3. W długoterminowych pracach problemowych oceniany jest sposób ujęcia zagadnienia, 

wyczerpanie tematu, korzystanie z różnorodnych źródeł. 

4. Udział w konkursach: za awans do następnego etapu lub osiągnięcie tytułu laureata 

uczeń otrzymuje ocenę celującą. Za wynik na poziomie wyższym niż 50% procent uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Za sam fakt udziału w konkursie uczeń nie otrzymuje 

oceny. 

 


