
KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SP 
 

I. Zasady oceniania 
1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami w myśl zasad sprawiedliwości. 
2. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione; uczeń ma również możliwość 

samooceny oraz oceny swojej pracy przez kolegów. 
3. Ocenie podlegają: 

a) praca na lekcji 

 ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania 
celów operacyjnych lekcji, 

 odpowiedzi ustne, 

 jakość pracy i aktywność na zajęciach, 

 współpraca w grupie; 
b) sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdej partii zrealizowanego materiału, 

poprzedzone powtórką materiału, zapowiedziane tydzień wcześniej, przeprowadzane z 
użyciem specjalnych kart pracyz podanego zakresu; 

c) prace (zadania) domowe 

 bieżące – utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji, 

 prace nadobowiązkowe – będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia 
wiadomości i umiejętności (np. prowadzenie stałego działu w gazetce szkolnej), 
stanowiące pracę nad projektem tematycznym (np. opracowanie albumu, strony WWW 
itp.); 

d) osiągnięcia w przedmiotowych konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 
e) działania ucznia podjęte w ramach podpisanego z nauczycielem, za zgodą rodziców, 

kontraktu na ocenę celującą. 
4. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności w przypadku swojej 

nieobecności, a także prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie 14 dni. W 
uzasadnionych sytuacjach, np. dłuższa choroba ucznia, termin sprawdzianu lub poprawy ustalany 
jest z nauczycielem indywidualnie. 

5. W przypadku udziału ucznia w poprawie sprawdzianu, nauczyciel zmienia dotychczasowy stopień 
na nowy, uzyskany na tej poprawie, bez względu na to, czy jest on wyższy, czy niższy od 
poprzednio otrzymanego na sprawdzianie. 

6. W sytuacji, gdy uczeń ma trudności z opanowaniem umiejętności związanych z realizacją 
materiału, ma prawo do ustalenia z nauczycielem indywidualnego programu „naprawy” (w 
szczególności dotyczy to uczniów, którzy nie mają komputerów w domu i w związku z tym nie są 
w stanie samodzielnie podwyższyć swoich umiejętności). 
 

7. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, np. 1 raz w ciągu semestru. 
Nieprzygotowanie obejmuje: 

 brak zadania domowego, 

 odpowiedź. 
Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przez ucznia po sprawdzeniu obecności 
 
II. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem 

oceny 
1. Posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią 

informatyczną. 
2. Przygotowanie stanowiska pracy z komputerem w pracowni szkolnej do pracy według zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3. Organizacja pracy. 
4. Praca z programem komputerowym – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i 

osiąganie przewidzianych rezultatów. 
5. Rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska 

programu do rozwiązywanego zadania. 
6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 
7. Aktywność na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, np. udział w konkursach przedmiotowych, w 

pracach redakcji gazetki szkolnej itp. 
8. Współpraca w grupie. 
9. Wkład pracy ucznia. 



10. Stopień i rodzaj motywacji uczenia się. 
III. Narzędzia i czas sprawdzania osiągnięć uczniów 
1. Sprawdziany realizowane– 3 w ciągu roku szkolnego (po 10-godzinnych blokach zajęć). 
2. Ćwiczenia praktyczne – po 4–6 w semestrze. 
3. Odpowiedzi ustne dotyczące treści poznanych i nowych, oceniane według znanych uczniom 

kryteriów, np. rzeczowości, dynamiczności, aktywności myślowej – 1–3 w ciągu semestru. 
4. Planowa, prowadzona na bieżąco obserwacja postaw ucznia w takich sytuacjach, jak: 

 przygotowanie stanowiska pracy, 

 aktywność i zaangażowanie na lekcji, 

 współpraca w grupie, 

 tempo pracy, 

 przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. 
5. Prace (zadania) domowe – na bieżąco. 
6. Inne formy aktywności (udział w konkursach przedmiotowych, wykonywanie zadań 

nadobowiązkowych, zadania związane z kontraktem na ocenę celującą) – zgodnie z ustalonymi 
terminami. 
 

IV. Zasady ustalania oceny bieżącej 
1. Obszary, w których uczeń oceniany jest według podanej tabeli standardów wymagań w zakresie 

wiadomości i umiejętności z informatyki: 

 sprawdziany oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są według zasad podanych wcześniej przez 
nauczyciela, 

 odpowiedzi ustne oraz prace domowe, za które stawia się stopnie w zależności od 
obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności. 

2. Obszar, w którym uczeń oceniany jest według podanej tabeli standardów wymagań w zakresie 
postaw w stosunku do przedmiotu informatyka: 

 przygotowanie stanowiska pracy z komputerem, 

 aktywność i zaangażowanie na zajęciach, 

 współpraca w grupie, 

 tempo pracy, 

 przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy, 

 stopień realizacji działań nadobowiązkowych, 

 udział w konkursach i uzyskiwane w nich osiągnięcia. 
 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który:  
posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, umie samodzielnie zdobywać 
wiedzę z różnych mediów, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji 
i pracy pozalekcyjnej, wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, bierze udział w konkursach, 
wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni. 
 
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który:  
bardzo dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, biegle i poprawnie 
posługuje się terminologią informatyczną, biegle i bezpiecznie obsługuje komputer, samodzielnie 
rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych, biegle pracuje w kilku 
aplikacjach jednocześnie.  
 
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który:  
dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, posługuje się terminologią 
informatyczną, poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, z pomocą nauczyciela rozwiązuje 
problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych, pracuje w kilku aplikacjach 
jednocześnie 
 
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który:  
w sposób zadawalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, zna 
terminologią informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem, poprawnie i bezpiecznie obsługuje 
komputer, nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań 
programowych, nawet z pomocą nauczyciela, poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.  
 
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który:  



częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,  częściowo zna 
terminologią informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować, bezpiecznie obsługuje komputer, zadaną 
pracę wykonuje z pomocą nauczyciela, ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach, 
poprawnie ruchania komputer i zamyka system, poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje.  
 
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który:  
nie opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, nie zna terminologią 
informatyczną, nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera, nie potrafi poprawnie uruchomić komputera 
i zamykać system. 
 
Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności, a także prawo do 
jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie  
ustalonym z nauczycielem.  

 
Na ocenę ma również wpływ ogólna postawa ucznia i kultura informatyczna 


