
Wymagania i zasady oceniania na lekcjach informatyki  
w roku szkolnym 2020/2021 

 

Nazwisko i imię nauczyciela: Paulina Dzikowska, Agnieszka Dobrzańska-Lis 
Na lekcję uczeń przynosi: zeszyt przedmiotowy, podręcznik, przybory do pisania. 

1. Nieobecności - uczeń nieobecny na lekcji musi nadrobić zaległości i być przygotowany na 

kolejną lekcję. Nieobecność podczas poprzednich lekcji nie zwalnia ucznia od aktywnego 

uczestnictwa w zajęciach (udzielania odpowiedzi, pisania kartkówek czy sprawdzianów). 

2. Nieprzygotowanie – 1 raz w semestrze, powiadamiając nauczyciela o tym fakcie przed lekcją. 

W przypadku nie poinformowania nauczyciela, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Nieprzygotowanie to również brak zadania domowego, zeszytu przedmiotowego.  

3. Sprawdziany, prace klasowe – po zakończeniu działu. Sprawdzian zapowiadany jest 

z tygodniowym wyprzedzeniem. Po każdym dziale, przed sprawdzianem jest lekcja 

powtórzeniowa. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma możliwość 

poprawy oceny w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Liczy się ocena z poprawy. Po dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole, termin sprawdzianu uzgadniany jest 

z nauczycielem indywidualnie, na zajęciach pozalekcyjnych. Termin na napisanie zaległego 

sprawdzianu oraz poprawę wynosi dwa tygodnie. Po upływie 2 tygodni nauczyciel ma prawo 

wystawić ocenę niedostateczną. 

4. Kartkówki - obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, mogą sprawdzać zadanie domowe, nie 

są zapowiadane. Mogą odbywać się w formie pisemnej lub praktycznej — praca z komputerem. 

Ocen z kartkówek nie poprawiamy. 

5. Odpowiedzi ustne - wymagane są wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji.  

6. Prace domowe - ocena zależy przede wszystkim od poprawności wykonanych zadań. Na ocenę 

ma także wpływ samodzielność wykonania oraz estetyka. Brak pracy domowej jest równoznaczny 

z nieprzygotowaniem, a w razie wykorzystania limitu nieprzygotowań, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

7. Aktywne uczestnictwo w zajęciach - uczeń otrzymuje plusy za częste i poprawne wypowiedzi na 

lekcji oraz sprawne i prawidłowe wykonywanie zadań praktycznych (3 plusy - ocena bardzo 

dobra).  

8. Aktywność pozalekcyjna - rozwiązywanie systematycznie zadań dodatkowych, osiągnięcia w 

konkursach i wykonywanie projektów długoterminowych dają szansę na ocenę celującą. 

9. Działania niepożądane - w przypadku, gdy uczeń na lekcji zajmuje się czynnościami 

niezwiązanymi z realizowanym tematem, niszczy prace kolegów, nie przestrzega regulaminu 

pracowni komputerowej, za niewykonanie polecenia, bądź odmawiane jego wykonania uczeń 

otrzymuje minus (3 minusy – ocena niedostateczna). 

10. Ocenianie na lekcji - Oceny są jawne i stosowane zgodnie z Przedmiotowym Systemem 

Oceniania.  Ocena pracy ucznia odbywa się w jego obecności i jest dokładnie omówiona. Ocena 

semestralna i końcowo roczna  jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych. 

 

Podpis 

ucznia………………………………………………………………..………. 

 

Podpis rodzica/ opiekuna 

prawnego……………………………………… 

 

 



WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY NA LEKCJACH INFORMATYKI W ROKU SZKOLNYM 

2020/2021 

Ocena  celująca - Uczeń: 

• zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową, posiada wymaganą na tym etapie nauczania 
przedmiotu wiedzę teoretyczną, perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem 
komputerowym, wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności, perfekcyjnie i z dużą 
swobodą posługuje się usługami internetowymi, samodzielnie rozwiązuje przedstawione na 
zajęciach problemy informatyczne, wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem 
samodzielności i własnej inwencji, złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, 
pomysłowością, oryginalnością, a także wysokimi walorami estetycznymi, do swoich prac 
pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy, wyróżnia się starannością i solidnością 
podczas wykonywania powierzonych zadań oraz aktywnością na lekcjach, przestrzega norm 
obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, a także zasad związanych z 
przestrzeganiem praw autorskich, wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, 
mogące objawiać się poszerzoną wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku 
informatycznym i we własnym zakresie, zdobywa  wyróżnienia w międzyszkolnych i wyższych 
konkursach informatycznych. 

Ocena bardzo dobra - Uczeń: 

• zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową, posiada wymaganą na tym etapie nauczania 
przedmiotu wiedzę teoretyczną, posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również 
większością opcji o wysokim stopniu trudności, posługuje się usługami internetowymi, 
samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne, wykonuje ćwiczenia, prace i projekty 
z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, 
przykładu, uczestniczy w konkursach informatycznych. 

Ocena dobra - Uczeń: 

• zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową, posiada niewielkie braki 
w wiedzy teoretycznej przedmiotu, z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem 
komputerowym, zna dużą ilość opcji   w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu 
trudności, z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi; 

• wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego przez 
nauczyciela wzoru czy przykładu. 

Ocena dostateczna - Uczeń: 

• nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara 
się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej, w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże 
braki, niemniej większość materiału ma opanowaną, z niewielką pomocą nauczyciela posługuje 
się oprogramowaniem komputerowym, z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami 
internetowymi, wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem 
zastosowania wielu opcji  i efektów. 

Ocena dopuszczająca - Uczeń: 

• nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, posiada minimalny wymagany zasób wiedzy 
teoretycznej, z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem 
komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty, z dużą 
pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi, ćwiczenia, prace i projekty wykonuje 
niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub 
przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji    i narzędzi.  

Ocena niedostateczna - Uczeń: 



• uczeń nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, nie zna 

terminologii informatycznej, nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera, nie potrafi 

poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu, nie wykonuje poleceń nauczyciela. 

 

 


