
Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcjach informatyki 

1. Zasady oceniania poszczególnych form aktywności ucznia 

I. Zadania na ocenę 

Główną formą zaliczeniową są ćwiczenia praktyczne na ocenę, które są sprawdzeniem 

umiejętności ucznia, obejmującym materiał z całego lub części działu programowego. 

a. Sprawdziany na ocenę są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.  

b. Czas wykonania zadania praktycznego na ocenę to jedna godzina lekcyjna czyli 45 minut 

lub wielokrotność. 

c. Nauczyciel ocenia zadanie w ciągu 2 tygodni. W razie choroby nauczyciela czas ten 

przedłuża się o okres choroby. 

c. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z ćwiczenia jeden raz, w terminie ustalonym  

z nauczycielem. 

d. Ocena uzyskana z poprawkowego zadania praktycznego jest wpisywana do dziennika 

elektronicznego (wystawiając ocenę semestralną nauczyciel bierze pod uwagę obie oceny). 

e. Uczeń, który nie wykonał zadania praktycznego lub innej formy zaliczenia ma obowiązek 

wykonania go w terminie dwóch tygodni ustalając metodę i dokładny czas przez nauczyciela, 

w przeciwnym razie może otrzymać ocenę niedostateczną. 

f. Zadania do wykonania na ćwiczeniu są punktowane, a następnie punkty przeliczane na 

stopnie według skali: 

Stopień opanowania wiedzy 

i umiejętności w % 

Ocena w stopniach 

0 – 39 niedostateczny 

40 – 54 dopuszczający 

55 – 74 dostateczny 

75 – 89 dobry 

90– 99 bardzo dobry 

 100 celujący 



g. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

II. Kartkówka 

Kartkówka jest to pisemna forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia obejmująca 

materiał programowy z 2 – 3 ostatnio omawianych zagadnień (za wyjątkiem tzw. „karnej 

kartkówki”). 

a. Kartkówka nie musi być zapowiedziana przez nauczyciela. 

b. Czas trwania kartkówki to 5 – 20 minut. Dopuszczalna jest pełniejsza forma kartkówki 

maksymalnie 45 minut po wcześniejszej zapowiedzi. 

c. Kartkówka może składać się z zadań zamkniętych lub z zadań otwartych lub z zadań 

zamkniętych i otwartych lub zadania praktycznego np. w programie do testów. 

d. Zadania są punktowane, a następnie przeliczane na stopnie według zasady, jak w przypadku 

ćwiczenia na ocenę. 

e. Sprawdzoną i ocenioną kartkówkę nauczyciel oddaje uczniom w ciągu 2 tygodni od dnia 

napisania. 

f. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczeń automatycznie otrzymuje ocenę  

niedostateczną. 

 

III. Praca domowa 

Jest pisemną formą sprawdzenia wiadomości. Może mieć również formę pracy praktycznej. 

Pracę domową pisemną uczniowie wykonują w formie, którą wskaże nauczyciel. 

a. Oceniając prace domowe nauczyciel kieruje się następującymi kryteriami: 

- prawidłowy dobór narzędzia informatycznego 



- samodzielność wykonania, 

- poprawność rozwiązania (myślenia), 

- sposób zredagowania rozwiązania, 

- estetykę pracy. 

b. Prace domowe są oceniane w skali stopniowej na podstawie skali procentowej. 

c. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

IV. Aktywność 

a. Uczeń może wykazać się aktywnością informatyczną, czyli pokazać swoje umiejętności 

w działaniach innych lub wykraczających poza zagadnienia omawiane na lekcjach. 

b. Za wykazanie się znaczącą aktywnością informatyczną uczeń może otrzymać ocenę za 

aktywność lub nauczyciel może zaproponować podwyższenie proponowanej oceny rocznej. 

 

V. Konkursy informatyczne i praca na zajęciach pozalekcyjnych 

a. Uczeń, który wziął udział w konkursie informatycznym, (tzn. podjął próbę rozwiązania 

zadań, pracował samodzielnie, przygotowywał się do konkursu) może otrzymać ocenę za 

aktywność. 

b. Uczeń, który uzyskał znaczący wynik w skali szkoły (np. uzyskał 80% ogólnej liczby 

punktów możliwych do zdobycia) może otrzymać ocenę celującą za aktywność. 

c. Wynik znaczący w skali regionu, województwa lub kraju, upoważnia do wystawienia 

oceny celującej na koniec roku szkolnego, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. 

d. Praca na kółku informatycznym może zostać oceniona za: 

- systematyczność na zajęciach, 



- zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach, 

- czynione postępy w opanowaniu treści zajęć. 

 

2. Kryteria wystawiania oceny semestralnej i rocznej 

a. Na ocenę semestralną składają się oceny cząstkowe z prac pisemnych (ćwiczenia na ocenę, 

prace domowe) i aktywności na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. 

b. Ocena semestralna liczona jest jako średnia ważona ocen cząstkowych zaokrąglona do 

pełnej oceny. 

c. Wagi poszczególnych form sprawdzania umiejętności: 

- ćwiczenie (projekt, zadanie) na ocenę – waga maksymalna do 4, 

- poprawkowe ćwiczenie na ocenę lub odpowiedź – waga identyczna jak w ćwiczeniu 

(liczone są obie oceny a nie tylko ocena poprawiona), 

- kartkówka – waga maksymalna 3 do 4, 

- zadanie domowe – waga 2, 

-odpowiedź - waga 2, kontrolna - waga 3, 

- aktywność – waga 1. 

d. Sposób zaokrąglania średniej ważonej do pełnej oceny: 

średnia 

ważona 

1,00 – 1,5 1,51 – 2,50 2,51 – 3,50 3,51 – 4,50 4,51 – 5,50 5,51 – 6,00 

ocena niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

 

3. Sposoby poprawiania ocen i uzupełniania braków 

a. Nauczyciel informuje uczniów o ich osiągnięciach poprzez: 



- komentarz ustny (uzasadnienie oceny), 

- rozmowę indywidualną, 

- omówienie ćwiczenia na ocenę, 

- publikowanie wyników konkursów przedmiotowych, 

- bieżącą informację zwrotną. 

b. Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i osiągnięciach ich 

dzieci poprzez: 

- wpisy ocen do dziennika elektronicznego, 

- może na prośbę rodzica przez pocztę elektroniczną dziennika elektronicznego, 

- kontakt bezpośredni z rodzicami (rozmowa indywidualna, zebrania dla rodziców, 

konsultacje dla rodziców). 

c. Poprawie podlegają oceny z ćwiczeń praktycznych, oraz za zeszyt przedmiotowy. 

d. W przypadku innych form aktywności nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę oceny. 

e. W przypadku długotrwałej choroby uczeń lub jego rodzice uzgadniają z nauczycielem 

formy pomocy i uzupełnienia braków oraz formę sprawdzenia wiedzy i umiejętności. 

 

4. Sposób dokumentowania i analizy osiągnięć uczniów 

Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. 

Analizy osiągnięć uczniów dokonuje się na podstawie: 

- wyników ćwiczeń na ocenę, 

- odpowiedzi ustnej, 

- ocen z prac domowych, 



- obserwacji (aktywność na lekcji i poza nimi), 

- wyników konkursów, projektów. 

- oceny z zeszytu przedmiotowego 

a. Oceniając nauczyciel bierze pod uwagę: 

- wkład pracy, 

- poprawność doboru narzędzi informatycznych, 

- zaangażowanie i stosunek do przedmiotu, 

- sposób rozwiązania problemu informatycznego, 

- zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

b. Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego i średnia ważona jest podstawą do 

klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej. 

 

5. Uczeń ma obowiązek do: 

- przestrzegania regulaminu szkoły, pracowni informatycznej i przepisów BHP 

- systematycznego przygotowywania się do lekcji, 

- prowadzenia zeszytu przedmiotowego lub (i) zeszytu ćwiczeń, 

- aktywnego udziału w lekcjach i wykonywania zadań podanych przez nauczyciela. 

 

6. Uczeń ma prawo: 

- poprosić nauczyciela o uzasadnienie wystawionej oceny, 



- poprosić nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałych treści programowych, 

wskazanie literatury, itp., 

- poprawy każdego ćwiczenia na ocenę, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  Poprawa 

ćwiczenia na ocenę jest dobrowolna i odbywa się tylko raz (dopuszczalne są wyjątki). 

- uczeń ma prawo do podwyższenia rocznej oceny z zajęć edukacyjnych zaproponowanej 

przez nauczyciela w przypadku gdy przystąpił do poprawy wszystkich ocen niedostatecznych 

uzyskanych z ćwiczeń na ocenę, nie uzyskał oceny niedostatecznej za niesamodzielną pracę i 

po spełnieniu warunków zapisanych w Statucie szkoły. 

- bezpłatnego korzystania z platformy i aplikacji MS Office 365 o ile będzie dostępna licencja 

dla szkoły. 

 

7. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

- poinformowania uczniów o wymaganiach programowych, 

- poinformowania uczniów o kryteriach oceniania poszczególnych form aktywności uczniów, 

- uzasadniania ocen uczniom i na prośbę – rodzicom, 

- przedstawienia regulaminu pracowni i przepisów BHP na pierwszych zajęciach 

edukacyjnych. 

 

8. Inne 

Nauczyciel na podstawie zaświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych lub 

innych placówek specjalistycznych zobowiązany jest do dostosowania wymagań w stosunku 

do ucznia, który takie zaświadczenie posiada oraz stosować się do zaleceń w/w poradni. 

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego i wprowadzenia nauki zdalnej zajęcia 

prowadzone są za pomocą pakietu Microsoft Office 365 i aplikacji Teams. Ćwiczenia i 



zadania sprawdzane są tylko i wyłącznie (poza szczególnymi wyjątkami) w module Zadania 

(Prace) aplikacji MS Teams. 

W sprawach nieokreślonych niniejszym PZO obowiązują przepisy Statutu I Liceum 

Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie. 

 


