
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, prace 
dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 
 
1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel 

bierze pod uwagę (waga oceny – 1): 
a. wartość merytoryczną, 
b. stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 
c. dokładność wykonania polecenia, 
d. staranność i estetykę. 
Ćwiczenie mogą być poprawiane poza lekcjami informatyki w ciągu tygodnia od uzyskania oceny. 
 

2. Sprawdziany mogą wymagać zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu lub sprawdzać praktyczne 
umiejętności na komputerze, a ich celem jest weryfikacja wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu 
podręcznika(waga oceny – 3). 

a. Sprawdzian planuje się na zakończenie działu. 
b. Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
c. Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy. 
d. Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów  

na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 
e. Poprawa sprawdzianu jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami informatyki w ciągu dwóch 

tygodni od uzyskania pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
f. Sprawdzian pozwala zweryfikować wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań 

edukacyjnych. 
g. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie był na sprawdzianie to powinien to uczynić w terminie 

dwutygodniowym od momentu przyjścia do szkoły. Niespełnienie tego warunku skutkuje wpisem  
do dziennika oceny niedostatecznej. 
 

3. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia  
z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych - maksymalnie trzech (waga oceny – 1 lub 2). 

a. Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 
b. Kartkówek nie można poprawiać. 

 
4. Wiedza ucznia może być sprawdzana w trakcie odpowiedzi ustnych i  obejmuje zakres programowy aktualnie 

realizowanego działu(waga oceny – 2). 
 

5. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru (waga oceny – 2). 
 

6. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane 
indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji (waga oceny – 2). Oceniając ten rodzaj 
pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

a. wartość merytoryczną pracy, 
b. stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 
c. estetykę wykonania, 
d. wkład pracy ucznia, 
e. sposób prezentacji, 
f. oryginalność i pomysłowość pracy. 

 
7. Na ocenę semestralną (roczną) wpływają następujące elementy: samodzielna praca (prace praktyczne, 

sprawdziany, kartkówki) oraz umiejętność pracy w grupie. 
 

8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO. 
 

9. Uczeń pracuje systematycznie podczas zdalnego nauczania i wykonuje polecenia nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 


