
Wymagania edukacyjne i kryteria wystawiania ocen z informatyki  

 

1.Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych. 

Ustala się ogólne kryteria ocen z informatyki: 

 
Ocena celująca(6) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji oraz dostarczone przez nauczyciela trudniejsze 

zadania dodatkowe; jest aktywny i pracuje systematycznie; posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza te, które są wymienione w 

planie wynikowym; w konkursach informatycznych przechodzi poza etap szkolny; w razie potrzeby pomaga nauczycielowi (np. 
przygotowuje potrzebne na lekcję materiały pomocnicze, pomaga kolegom w pracy); pomaga nauczycielom innych przedmiotów  

w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach. 

Ocena bardzo dobra (5) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji; jest aktywny i pracuje systematycznie; 
posiada wiadomości i umiejętności wymienione w planie wynikowym; w razie potrzeby pomaga nauczycielowi (pomaga kolegom w pracy). 

Ocena dobra (4) – uczeń wykonuje samodzielnie i niemal bezbłędnie łatwiejsze oraz niektóre trudniejsze zadania z lekcji; pracuje 
systematycznie i wykazuje postępy; posiada wiadomości i umiejętności wymienione w planie wynikowym. 

Ocena dostateczna (3) – uczeń wykonuje łatwe zadania z lekcji, czasem z niewielką pomocą, przeważnie je kończy; stara się pracować 

systematycznie i wykazuje postępy; posiada większą część wiadomości i umiejętności wymienionych w planie wynikowym. 
Ocena dopuszczająca (2) – uczeń czasami wykonuje łatwe zadania z lekcji, niektórych zadań nie kończy; posiada tylko część wiadomości i 

umiejętności wymienionych w planie wynikowym, jednak brak systematyczności nie przekreśla możliwości uzyskania przez niego 

podstawowej wiedzy informatycznej oraz odpowiednich umiejętności w toku dalszej nauki. 

2.Dostosowanie wymagań  

Przy ustalaniu oceny nauczyciel uwzględnia specyficzne trudności uczniów i bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 
wywiązywanie  się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestnictwa w zajęciach i zadaniach dodatkowych. 

 

3.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: 
1.zadania i ćwiczenia wykonywane podczas lekcji; 

2.praca na lekcji; 

3.odpowiedzi ustne, udział w dyskusjach; 
4.sprawdziany; 

5.prace domowe; 

6.referaty, opracowania, projekty; 
7.przygotowanie do lekcji; 

8.udział w konkursach. 

Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie: 

1. Wyników bieżących sprawdzianów teoretycznych i praktycznych; 
2. Odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem; 

3. Obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć; 
4. Analizy samodzielnie wykonanych prac (program komputerowy, referat, prezentacja, praca zaliczeniowa). 

4.Szczegółowe warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

Po poinformowaniu przez nauczyciela o przewidywanej ocenie  rocznej uczeń może się ubiegać o uzyskanie wyższej oceny, jeżeli zaistniała 

jedna z wymienionych sytuacji: 

1. brak wystarczającej liczby ocen bieżących spowodowanych nieobecnościami ucznia na danych zajęciach, przy czym 

nieobecności muszą być usprawiedliwione; 

2. liczba nieobecności na danych zajęciach nie może być większa niż połowa liczby zajęć zrealizowanych w ciągu roku szkolnego 

do dnia ustalenia oceny przewidywanej; 

3. przystąpienie przez ucznia do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych.  

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z informatyki przeprowadzony będzie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady  pedagogicznej i będzie 

miał formę zadań praktycznych. 

 


