
 
Przedmiotowy system oceniania z informatyki 

Liceum Ogólnokształcące 

 

 

"Informatyka" jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało 

stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na 

rozwiązywaniu problemów przez ucznia z wykorzystaniem komputera 

 

Cele oceny 

1. Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce 

2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju 

3. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

wychowawczej 

4. Motywowanie uczniów do dalszej pracy 

5. Dostarczanie rodzicom i nauczycielowi informacji o postępach i trudnościach ucznia. 

 

Przedmiot oceny 

- zakres wiadomości i umiejętności 

- rozumienie materiału naukowego 

- umiejętność stosowania wiedzy i umiejętności z informatyki w rozwiązywaniu problemów 

również z innych dziedzin 

- kultura przekazywania wiadomości 

- uczestnictwo w pracy pozalekcyjnej, konkursach, olimpiadach 

- pracę na lekcji (zaangażowanie ucznia w proces uczenia, współpraca w grupie, sumienność 

przy wykonywaniu ćwiczeń) 

 

 

Ogólne założenia 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w 

czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac napisanych niesamodzielnie, 

plagiatów z internetu równa się ocenie niedostatecznej. 

3. Prace klasowe są obowiązkowe i zapowiedziane z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

4. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów. Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź, kartkówkę, 

brak zadania domowego. 

5. Ocenianie śródroczne i roczne zgodne z WSO 

6. W czasie pracy z uczniami uwzględnia się zawsze zalecenia Poradni Psychologiczno –

Peadagogicznej.  

 

6. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych w liceum: 

- powyżej 100% - stopień celujący 

- 91-100% - stopień bardzo dobry  

- 71-90% - stopień dobry 

- 51-70% - stopień dostateczny 

- 34-50% - stopień dopuszczający 

- 0-33% - stopień niedostateczny 

 



 

Narzędzia i formy pomiaru 

Praca klasowa – praca samodzielna w formie pisemnej lub zadań praktycznych do 

wykonania przy komputerze obejmująca wiadomości dotyczące jednego działu lub prace 

sprawdzające: półroczna lub roczna. Pod uwagę brana jest poprawność odpowiedzi, metoda 

rozwiązania, rezultat i podsumowanie rozwiązania, poprawność użytej terminologii. 

Kartkówka – praca samodzielna na lekcji w formie pisemnej lub zadań praktycznych do 

wykonania przy komputerze, obejmująca 3 ostatnio przerabiane tematy, nie przewiduje się 

poprawiania otrzymanych ocen. 

Odpowiedź ustna – uczeń może być bez zapowiedzi wezwany do odpowiedzi obejmującej 

trzy ostatnie jednostki tematyczne, ocenie podlega język danego przedmiotu, umiejętność 

wnioskowania, uzasadniania, zawartość rzeczowa, trafność doboru metod rozwiązania danego 

zagadnienia. 

Praca domowa – praca wykonana w domu na komputerze lub w szkole na komputerach 

udostępnianych np. w bibliotece czy świetlicy. Na ocenę ma wpływ zawartość merytoryczna, 

staranność, ocena może być podwyższona w zależności od sposobu rozwiązania. 

Aktywność na lekcji – udział w lekcji, przygotowanie dodatkowych materiałów, praca 

w grupie, praca na lekcji, bierność ucznia, nie uczestniczenie w pracy grupy oraz 

uniemożliwianie pracy na lekcji, aktywność poza lekcjami (ocena lub symbol, zgodnie 

z WSO) 

 

Zakres wymagań wiadomości i umiejętności określa realizowany przez nauczyciela program 

nauczania. 

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców 

1. Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostają poinformowani o 

wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

2. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, 

a także podczas konsultacji indywidualnych 

3. Rodzice mają prawo do obejrzenia prac pisemnych swoich dzieci w obecności 

nauczyciela) pliki nie mogą być kopiowane 

4. Informację o planowanej ocenie niedostatecznej ucznia podaje się uczniowi i 

rodzicom miesiąc przed klasyfikacją. 

 

Wymagania na poszczególne oceny 

Ocena celującą 

uczeń  

– stosu je i wykorzystuje zaawansowane funkcje programu nie omawiane na zajęciach,  

– samodzielnie dostrzega i rozwiązuje problemy,  

– proponuje i wykonuje wyjątkowo przemyślane, funkcjonalne i estetyczne projekty, 

 – uczestniczy w konkursach i zajmuje w nich punktowane miejsca, 

 – z własnej inicjatywy pomaga innym 

- wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy 

pozalekcyjne 

- wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace  

Ocena bardzo dobra  

Uczeń 

- bardzo dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego 

– wykazuje i potrafi wykorzystać wiedzę o funkcjach programu,  



– biegle wykorzystuje urządzenie peryferyjne,  

– właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do realizacji zadań,  

– do rozwiązania problemu potrafi zastosować różne metody,  

– wykonuje prace estetyczne i przemyślane nie popełniając żadnych błędów.  

Ocena dobra 

Uczeń 

- posługuje się terminologią informatyczną, 

- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer 

– wykazuje dobry poziom wiedzy o programie i jego funkcjach,  

– samodzielnie wykonuje zadania,  

– popełnia tylko nieliczne błędy,  

– wykonuje prace estetyczne,  

– do rozwiązania problemu stosu je szablonowe rozwiązania.  

Ocena dostateczna 

uczeń  

– widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania.  

- bezpiecznie obsługuje komputer, 

– nie rozumie problemów, które przed nim postawiono,  

– stara się pracować samodzielnie i zgodnie z poleceniami, wykorzystuje przy tym w sposób 

poprawny podstawowe funkcje programu,  

– w pracy popełnia często błędy,  

– nie przywiązuje wagi do estetycznego wyglądu swojej pracy.  

Ocena dopuszczająca 

uczeń  

– czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania,  

– nie rozumie do końca problemów, które przed nim postawiono,  

– nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, jednak z pomocą nauczyciela 

potrafi wykonać i rozwiązać proste zadania,  

– opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej,  

– wykazuje chęci do pracy.  

Ocenę niedostateczną  

uczeń  

– nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań,  

– nie rozumie problemów, które przed nim postawiono,  

 – nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej, 

 – nie po trafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, nawet z pomocą 

nauczyciela, 

– nie potrafi nawet w minimalnym stopniu radzić sobie z problemem,  

– nie posiada minimalnej wiedzy dotyczącej wymaganych umiejętności,  

– lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci współpracy.  

 

 

 

 

 

 

 


