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Przedmiotowy system oceniania  

z informatyki w ZS CKP w Sochaczewie 

 

 Liceum Ogólnokształcące 

 Technikum  

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

 

I. Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. poz. 843 z 2015 r.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977) 

4. Wewnątrzszkolne zasady oceniania zawarte w Statucie ZS CKP w Sochaczewie 

 

Ogólne zasady oceniania 

 Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z obowiązującą skalą i zasadami określonymi  

w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania. 

 Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 

 Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). 

 W przypadku oceniania bieżącego dopuszcza się stosowanie plusów (+),  

z wyłączeniem oceny celującej.  

 Uczeń w czasie roku szkolnego ma dwukrotnie wystawioną ocenę półroczną, w tym 

druga ocena jest oceną roczną. 

 Ocenę półroczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w I półroczu, 

 a ocenę roczną na podstawie oceny półrocznej i ocen cząstkowych z II półrocza.  

 Osiągnięć edukacyjnych uczniów są sprawdzane na podstawie kartkówek, testów, 

odpowiedzi ustnych, prac i ćwiczeń wykonanych na lekcji, ćwiczeń praktycznych,  

obserwacji, aktywności na lekcji. 
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1. Odpowiedź ustna – obejmuje 1 - 3 ostatnich tematów lekcyjnych lub z ustalonego 

przez nauczyciela zakresu materiału (poziom podstawowy); do 5 ostatnich tematów 

lekcyjnych (poziom rozszerzony). Zakres odpowiedzi obejmuje wiadomości  

i umiejętności z danego działu. Pytania zadawane przy odpowiedzi obejmuje różne 

poziomy wymagań.  Ocena z odpowiedzi ustnej nie podlega poprawie.  

2. Kartkówka – czas trwania od 10 do  15 min.   Jest to odpowiedź pisemna obejmująca  

1 - 3 ostatnich tematów lekcyjnych (poziom podstawowy); do 5 ostatnich tematów 

lekcyjnych (poziom rozszerzony), sprawdzająca systematyczność pracy ucznia  

i niewymagająca wcześniejszego zapowiadania. Oceny z kartkówki nie można 

poprawiać.      

3. Aktywność na lekcji – to czynny udział ucznia w lekcji: udzielanie prawidłowych 

odpowiedzi na zadawane pytania, zgłaszanie się na zajęciach,  rozwiązywanie 

prawidłowo zadań i postawionych problemów. 

4. Prace  i ćwiczenia – uczniowie wykonują  ćwiczenia wskazane przez nauczyciela   

z danego obszar informatyki i realizują je na zajęciach lekcyjnych. Po wykonaniu prac, 

ćwiczeń ocenia się wykorzystanie źródeł informacji, trafności doboru metody 

rozwiązania problemu, wykonanie, sposób i formę przedstawienia. Niewykonanie 

przez ucznia prac lub ćwiczeń skutkuje oceną niedostateczną. 

 

 Uczeń ma prawo jednokrotnie w czasie półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. 

Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumie się brak gowości do  odpowiedzi ustnej, 

brak pracy domowej, brak zeszytu lub potrzebnych pomocy. Po przekroczeniu limitu 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 Za wykonanie dodatkowej pracy, np. wykonanie pomocy dydaktycznej, rozwiązanie 

zadania dodatkowego, wykraczającego poza obowiązujący zakres materiału, uczeń 

może uzyskać ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Źle wykonana praca dodatkowa 

nie może stanowić podstawy do ustalenia oceny negatywnej.  

 Uczeń może uzyskać w czasie lekcji pozytywną ocenę za prawidłowo rozwiązany 

problem z zakresu nowego materiału.  

 Niewykonanie zadanej przez nauczyciela pracy (także podczas lekcji), może być 

podstawą do wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu. 

 Udział w olimpiadach, konkursach jest oceniany na ocenę celującą. 

 Przy wystawianiu oceny nauczyciel bierze pod uwagę predyspozycje, możliwości 

intelektualne oraz wkład pracy ucznia.  
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 Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny 

klasyfikacyjnej.  Warunki i tryb  uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  z  zajęć edukacyjnych określa Statut szkoły. 

 

Narzędzia i częstotliwość pomiaru dydaktycznego na lekcjach fizyki. 

  

Obszary aktywności uczniów 

 

Na lekcjach informatyki oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: 

- rozumienie pojęć informatycznych i znajomość ich definicji, 

- stosowanie poznanych definicji, 

- prowadzenie rozumowań, 

- rozwiązywanie zadań z zastosowaniem poznanych algorytmów, 

- stosowanie wiedzy informatycznej w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin, 

- prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach, 

- aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

 

Kryteria ocen 

 O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, wychowawcę klasy, 

a za jego pośrednictwem rodziców ucznia na dwa tygodnie przed klasyfikacją.  

 Punkty uzyskane przez ucznia ze sprawdzianów i kartkówek przeliczane są na stopnie 

według następującej skali: 

       

Narzędzia i formy pomiaru Częstotliwość 

kartkówki w zależności od zrealizowanego materiału 

odpowiedzi ustne 1-2 

prace domowe na bieżąco 

przygotowanie do lekcji na bieżąco 

praca w grupach na bieżąco 

inne formy (np. prace nadobowiązkowe, 

wykonanie pomocy dydaktycznych, 

udział w konkursach) 

w zależności od potrzeb 

obserwacja uczniów na bieżąco 
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 Procent, maksymalna ilość 

punktów 
Ocena 

0 – 39 % niedostateczny 

40 – 59 % dopuszczający 

60 – 79 % dostateczny 

80 – 94 % dobry 

                       95 – 100% bardzo dobry 

100%  + zadanie dodatkowe      celujący 

 

 Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciel informuje w formie ustnej ucznia i za jego pośrednictwem rodziców          

o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej. 

 Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić zeszyt i nadrobić zaległości. 

 Postępowanie przy zgłoszonych zastrzeżeniach do rocznej oceny klasyfikacyjnej  

określa zasady wewnątrzszkolnego oceniania.  

 

Przekazywanie informacji o ocenach 

 Nauczyciel informuje uczniów: 

- o wymaganiach i kryteriach oceniania, 

- o otrzymywanych ocenach. 

 Nauczyciel informuje rodziców: 

- o wymaganiach i kryteriach oceniani na stronie internetowej szkoły, 

- o postępach ich dzieci,  

- o trudnościach uczniów w nauce,   

-  o aktualnym stanie  wiedzy i umiejętności, 

- o uzdolnieniach dziecka, 

- daje wskazówki do dalszej  pracy ucznia. 

 Nauczyciel informuje wychowawcę klasy: 

- o aktualnych osiągnięciach uczniów, 

- o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji. 

 

 

Opracowała: Małgorzata Buczek 


