
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI  
dla klas IV – VIII - rok szkolny 2021/2022 

 
 
Za co uczeń może otrzymać ocenę? 
 
1. Odpowiedź ustna, zaprezentowana poprawnym językiem z użyciem znanych terminów i nazw. 
2. Przynajmniej 1 raz w semestrze (zapowiedziany tydzień wcześniej)  sprawdzian  na komputerze. 
3. Niezapowiedziane sprawdziany pisemne (15 minutowe) maksymalnie z ostatnich 3 lekcji. 
4. Aktywna praca na lekcji. Aktywność ucznia zaznaczana jest w dzienniku  znakiem plus (+) lub minus (-), 

pięć  plusów otrzymanych  przez ucznia to ocena bardzo dobra. 
5. Brak pracy na lekcji będzie skutkował odpowiedzią ustną z zakresu omawianych aktualnie zagadnień. 

W przypadku nieudzielenia odpowiedzi uczeń otrzymuje minus. Za pięć minusów uczeń otrzymuje 
ocenę  niedostateczną. 

6. Ocenę (+) uzyskaną w pierwszym semestrze można przenieść na semestr drugi, sumując wszystkie (+) 
uzyskane w całym roku szkolnym. 

7. Praca domowa (nie każda praca domowa wykonana jest na ocenę wyrażoną stopniem). 
8. Wykonanie dodatkowych prac po uzgodnieniu z nauczycielem.  
9. Praca zespołowa w czasie lekcji. 

 
Ocenianie: 
 

 Oceny są jawne, systematyczne, uczniowie otrzymują je w różnych formach np.  stopień, „+”, „-” 
lub pochwała. 

 Nauczyciele uzasadniają wszystkie formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności komentarzem 
ustnym lub pisemnym, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, a co wymaga poprawy. 

 Rodzic ma prawo (w obecności nauczyciela) wglądu do prac pisemnych swojego dziecka 
przechowywanych przez nauczyciela. 

 Po zakończeniu realizacji działu tematycznego nauczyciel poddaje ucznia ocenie, wyrażającej 
poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności. 

 Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do lekcji i możliwości odpowiedzi. 

 W sytuacjach wyjątkowych nieprzygotowanie do lekcji ucznia może pisemnie usprawiedliwić 
rodzic. 

 Uczeń ma możliwość poprawy uzyskanej bieżącej oceny w ciągu dwóch tygodni lub w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. 

 Daną ocenę uczeń może poprawić tylko raz. Ocena z poprawy jest obowiązująca, o ile nie jest ona 
niższa od pierwotnie uzyskanej. Do dziennika wpisywane są obie oceny ale przy wystawieniu 
oceny półrocznej i końcoworocznej brana jest pod uwagę ocena wyższa.  

 Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu i nie uzgodnił z nauczycielem drugiego terminu 
sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach mogą być odpytywani ustnie. 

 Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych  1 raz w semestrze  
(1 nieprzygotowanie z odpowiedzi i jedno z pracy domowej). Po przekroczeniu limitu 
nieprzygotowań nauczyciel może sprawdzić wiedzę ucznia na ocenę. 

 Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć lekcyjnych nie może być klasyfikowany.  

 Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z informatyki zgodnie  
z zapisem w Statucie Szkoły rozdział 7 § 61 

 Notoryczne nieprzynoszenie zeszytu przedmiotowego oraz podręcznika na lekcje może wpłynąć 
na obniżenie oceny. 

 Niestosowanie się do regulaminu pracowni i zasad pracy z komputerem (m. in. stosowanie się do 
poleceń nauczyciela, zamykanie programów i wylogowanie się przed zamknięciem systemu, 
poszanowanie sprzętu) może wpłynąć na obniżenie oceny. 



 
Wymagania na poszczególne stopnie – sprawdziany i inne formy: 
 

0 – 29% - niedostateczny 
30 - 49% - dopuszczający 
50 – 74% - dostateczny 
75 – 89% - dobry 
90 – 95% - bardzo dobry 
96% - 100% - celujący 
 

Ogólne kryteria oceniania : 
 

  ocena celująca – uczeń w pełnym stopniu opanował wiedzę i umiejętności, określone progra-

mem nauczania oraz biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu proble-

mów teoretycznych lub praktycznych w zakresie wymagań podstawy programowej danej klasy, 

rozwiązuje lub wykonuje zadania dodatkowe lub w pełnym stopniu opanował wiedzę i umiejęt-

ności z danego przedmiotu, a także posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza wymagania 

podstawy programowej w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia lub 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych,  kwalifikując się do finałów na 

szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnię-

cia; 

 ocena bardzo dobra – uczeń opanował na wysokim poziomie zakres umiejętności i wiadomości 

określony w podstawie programowej w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiado-

mościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem naucza-

nia, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytu-

acjach; 

 ocena dobra – uczeń nie opanował w pełni umiejętności i wiadomości określonych programem 

nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania na poziomie 

podstawowym, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teore-

tyczne i praktyczne; 

 ocena dostateczna - uczeń opanował umiejętności i wiadomości określone programem naucza-

nia w danej klasie na poziomie podstawowym, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub prak-

tyczne o średnim stopniu trudności; 

 ocena dopuszczająca – uczeń ma braki w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie 

podstawowym, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim 

stopniu trudności; 

 ocena niedostateczna – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawo-

wym, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie 

jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 

 

Ogólne kryteria oceniania są zgodne ze Statutem Szkoły – rozdział 7§ 51: 

 
Nauczyciele informatyki 


