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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE 

 
Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy: 
 
1. Prace klasowe, sprawdziany – praca praktyczna przy komputerze bądź praca pisemna w postaci testu 

lub zadań obejmująca materiał ujęty w formie działu i jest poprzedzona lekcją powtórzeniową. 
Klasówka jest zapowiadana z wyprzedzeniem przynajmniej tygodnia. Jeżeli w ustalonym terminie 
z przyczyn organizacyjnych nie było pracy klasowej (np. wycieczka, apel itp.) kolejnym obowiązującym 
terminem są następne zajęcia z przedmiotu. Osoby nieobecne mają obowiązek zaliczyć prace klasowe 
w terminie dwóch tygodni, po powrocie do szkoły, w przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. Uczniowie mogą otrzymywać zadania innej treści niż wykonujący prace w terminie. 
Termin poprawy pracy klasowej na ocenę wyższą jest uzgadniany z zainteresowanymi uczniami z klasy. 
Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy otrzymanej oceny w terminie dwóch tygodni. Ocena 
otrzymana z poprawy wpisywana jest do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny. 

 
2. Kartkówka i odpowiedzi ustne – dotyczą 3 ostatnich tematów, zagadnień i nie muszą być 

zapowiadane. Kartkówki wykonywane są przy komputerze lub jako prace pisemne w postaci testu bądź 
zadań. Osoby nieobecne mają obowiązek zaliczyć kartkówki terminie dwóch tygodni, po powrocie do 
szkoły w przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń ma prawo do 
jednokrotnej poprawy otrzymanej oceny w terminie dwóch tygodni. Ocena otrzymana z poprawy 
wpisywana jest do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny. 

 
3. Aktywność 

Za rozwiązanie problemów o większym stopniu trudności podczas lekcji może być wystawiona ocena. 
W przypadku form aktywności obejmujących łatwy materiał lub o przeciętnym stopniu trudności ocena 
może być ustalona łącznie za kilka lekcji. 

 
Ocena śródroczna i roczna 
Ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w czasie półrocza. 
 
Ocena śródroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
 
Podczas oceniania pisemnych prac kontrolnych (prace klasowe, testy, sprawdziany) stosowana jest 
następująca skala procentowa: 
 

100 - 98% - ocena celująca 
97 - 96% - ocena celująca minus 
95% - ocena bardzo dobry plus 
94 - 91% - ocena bardzo dobra 
90% - ocena bardzo dobra minus 
89 - 85% - ocena dobra plus 
84 - 80% - ocena dobra 
79 - 75% - ocena dobra minus 

74 - 72% - ocena dostateczna plus 
71 - 52% - ocena dostateczna 
51 - 50% - ocena dostateczna minus 
49 - 45% - ocena dopuszczająca plus 
44 - 33% - ocena dopuszczająca 
32 - 30% - ocena dopuszczająca minus 
29 - 27% - ocena niedostateczna plus 
26 - 0% - ocena niedostateczna 
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Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe, którym przypisana jest ustalona waga, a na ich podstawie ocenę 
śródroczną i roczną, która określona jest w Statucie Szkoły. 
 

waga formy aktywności 
kolor zapisu 
w dzienniku 

3  Sprawdzian całoroczny 

 Test 

 Sprawdzian 

 Wyróżniająca się aktywność  

 Tytuł laureata w konkursie międzyszkolnym, 

powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim 

 Dalsze miejsca w konkursie wojewódzkim, 

ogólnopolskim 

czerwony 

2  Kartkówka 

 Odpowiedź ustna 

 Praca z tekstem źródłowym 

 Realizacja i prezentacja projektu 

 Wygrana w szkolnym konkursie 

 Reprezentowanie szkoły w wydarzeniach 

pozaszkolnych 

zielony 

1  Praca na lekcji 

 Praca w grupie 

 Zadanie dodatkowe 

 Aktywność 

 Test diagnostyczny 

 Udział w konkursie szkolnym, międzyszkolnym, 

powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim 

czarny 

 

Oceny śródroczne, roczne/końcowe wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych 
według następującego schematu: 
 

Ocena Średnia ważona 

niedostateczny 1,50 i poniżej 

dopuszczający 1,51 – 2,69 

dostateczny 2,70 – 3,69 

dobry 3,70 – 4,69 

bardzo dobry 4,70 – 5,49 

celujący 

5,50 – 6,0 
lub jeżeli uczeń został laureatem konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
finalistą olimpiady o zasięgu ogólnopolskim 

 
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna: procedura odwoławcza 
od oceny zgodna ze statutem szkoły. 
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Zasady oceniania: 

 Na ocenę śródroczną, roczną/końcową uczeń pracuje systematycznie – nie ma możliwości zmiany 

oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału lub jednorazowego 

zadania dodatkowego. 

 Jeżeli uczeń opuścił obowiązkową pracę klasową, test, sprawdzian, kartkówkę (nieobecność 

usprawiedliwiona), to powinien ją napisać w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 

 Nieobecność odnotowana jest jako „0” w tej kategorii w dniu pisania pracy pisemnej. „0” nie jest 

oceną, jedynie informacją dla nauczyciela i rodzica o nieobecności ucznia na sprawdzianie. Po 

przystąpieniu ucznia do pisania zaległej pracy pisemnej w miejscu „0” nauczyciel wpisuje otrzymaną 

ocenę. Jeżeli uczeń nie napisze pracy pisemnej w ustalonym z nauczycielem terminie, nauczyciel 

może zobowiązać go do napisania tej pracy (lub odpowiedzi ustnej) na kolejnych zajęciach z danego 

przedmiotu. 

 Uczeń może poprawiać tylko raz ocenę z prac pisemnych (sprawdzian, testy, kartkówki, teksty 

źródłowe) w uzgodnionym z nauczycielem terminie. Ocena uzyskana w drugim terminie jest 

zapisywana w osobnej kolumnie i jest tak samo ważna jak ocena uzyskana w pierwszym terminie. 

 Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi podczas zajęć lekcyjnych, 
a za pośrednictwem ucznia również jego rodzicom (prawnym opiekunom), niezwłocznie po 
dokonaniu oceny; są oddawane uczniom do domu. 

 Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

 W przypadku nieobecności ucznia w szkole powstałe zaległości musi uzupełnić. 

 Ocena roczna/końcowa jest obliczana jako średnia ważona z ocen cząstkowych z całego roku 

szkolnego. 


