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KRYTERIA OCENIANIA  Z INFORMATYKI 
Na lekcji informatyki uczeń posiada: 

 książkę,  

 zeszyt  i długopis,  

 materiały potrzebne do realizacji zadania, projektu, które sam przygotowuje   

np. jako pracę domową, 

 dostęp do platformy e-nauczanie poprzez dziennik elektroniczny. 

NIEPRZYGOTOWANIE 
W ciągu roku szkolnego uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. W każdym 

semestrze jeden raz.  

Nieprzygotowanie uczeń  zgłasza w formie ustnej na początku lekcji zanim zajmie miejsce 

w ławce.  

Nieprzygotowanie może dotyczyć  nie posiadania jednej lub więcej z wymienionych rzeczy: 

zadania domowego lub wskazanych przyborów i materiałów, które nauczyciel kazał 

wcześniej przygotować, lub nie opanowania materiału.  

Każdy kolejny zgłoszony nauczycielowi brak przygotowania - otrzymuje "minus".      

W przypadku niezgłoszenia nieprzygotowania otrzymuje ocenę niedostateczną. Brak zadania 

domowego musi być uzupełniony najpóźniej na następną lekcję i pokazany nauczycielowi 

na początku lekcji. Jeśli uczeń nie uzupełni braków otrzymuje ocenę niedostateczną.  

AKTYWNOŚĆ 
Aktywność na lekcji oceniana jest w systemie plusowo-minusowym. Uczeń może otrzymać 

plus za rozwiązanie zadania, poprawną odpowiedź na zadane przez nauczyciela pytanie 

dotyczące nowego lub trudnego materiału lub inną pracę ponadprogramową. 

 Uczeń może otrzymać minus, jeśli nie potrafi odpowiedzieć na pytanie dotyczące wcześniej 

omawianych zagadnień. 

 Uczeń otrzymuje ocenę z aktywności (z plusów i minusów): 

 - do 5 plusów – max. ocena bardzo dobra, (plusy wpływają dodatnio  
      na ocenę semestralną oraz końcowo roczną) 
 - do 5 minusów- ocena niedostateczna, (minusy wpływają ujemnie na  
      ocenę semestralną i końcowo roczną). 

Ponadto, jeżeli uczeń uzyska co najmniej 8 plusów otrzyma ocenę celującą.  
 

SPRAWDZIANY I KARTKÓWKI 
Uczeń pisze w semestrze test lub sprawdzian wiadomości, który jest zapowiadany, z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieobecności uczeń w terminie dwóch 

tygodni od przyjścia do szkoły jest zobowiązany napisać zaległy test/sprawdzian na 

konsultacjach, kółku informatycznym lub w innym terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub wyższą ze sprawdzianu może 

ją poprawić w terminie dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu przez nauczyciela. 

Uczeń pisze niezapowiedziane lub zapowiedziane krótkie formy sprawdzające wiedzę- 

kartkówki, których zakres nie przekracza trzech ostatnich lekcji.  

Kartkówek nie można poprawiać.  
Zapowiedziane kartkówki nieobecny uczeń ma obowiązek napisać w terminie 14 dni od 

powrotu do szkoły poza zajęciami programowymi.  
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PUNKTACJA 
Punktacja na sprawdzianach i innych formach pisemnych ustalana jest w następujący 

sposób:  

0 – 30 % punktów – stopień niedostateczny ( 1 ), 

31 – 50 % punktów – stopień dopuszczający ( 2 ), 

51 – 75 % punktów – stopień dostateczny ( 3 ), 

76 – 90 % punktów – stopień dobry ( 4 ), 

91 – 97 % punktów – stopień bardzo dobry ( 5 ), 

98 – 100 % punktów – stopień celujący ( 6 ). 

 

INNE FORMY KONTROLI PRACY UCZNIA 
Uczeń może uzyskać ocenę z odpowiedzi ustnej w czasie lekcji, zadań zamieszczonych na 

platformie e-nauczanie, z zadania domowego, ćwiczenia i zadania wykonywane w trakcie 

lekcji oraz realizowanych projektów.  

Dodatkowo uczeń może otrzymać podwyższenie oceny z projektów tworzonych tak, aby 

można było je wykorzystać do uatrakcyjnienia nauczania w naszej Szkole  w porozumieniu z 

nauczycielem. Podwyższenie oceny można uzyskać również za udział w konkursach 

informatycznych. 

W przypadku, gdy uczeń odmówi udzielenia odpowiedzi lub nie zrealizuje obowiązkowych 

prac otrzyma ocenę niedostateczną.  

 

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI 

Celująca 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie, nawet najtrudniejsze zadania. Jego wiadomości i 

umiejętności wykraczają poza zawarte w programie informatyki. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. 

Ćwiczenia na lekcji wykonuje bezbłędnie, trzeba zadawać mu dodatkowe trudniejsze zadania. Bierze udział 

w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace 

informatyczne, takie jak pomoc w tworzeniu szkolnej strony internetowej, pomoc innym nauczycielom 

w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach. 

Bardzo dobra 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania. Opanował wiadomości i umiejętności 

zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać 

innym w pracy. Zawsze zdąży bezbłędnie wykonać ćwiczenia zadane  na lekcji. 

Dobra 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował znaczną większość 

wiadomości i umiejętności zawartych w programie informatyki. Na lekcjach pracuje systematycznie i robi 

postępy. Prawie zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji i robi to niemal bezbłędnie. 

Dostateczna 
Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i 

umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w Podstawie programowej. Na lekcjach 

stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonywane na 

lekcji ćwiczenia. 
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Dopuszczająca 

Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w 

Podstawie programowej. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy 

niektórych wykonywanych ćwiczeń. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. 

Niedostateczna 

Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności 

zawartych w Podstawie programowej.  Nie wykazuje postępów w nauce, nie pracuje na lekcji lub nie 

kończy wykonywanych ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki 

na wyższym poziomie. 

 Sposób poprawiania ocen i uzupełniania zaległości 

1. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności.  

W ciągu dwóch tygodni od przyjścia do szkoły, w przypadku dłuższej absencji. Termin poprawy 

ustala nauczyciel. 

2. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie do 14 dni od 

otrzymania oceny. W uzasadnionych sytuacjach, np. dłuższa choroba ucznia, termin sprawdzianu lub 

poprawy ustalany jest indywidualnie przez nauczyciela. 

3.  Poprawa   oceny   polega   na   powtórnym   wykonaniu   najsłabiej   ocenionego  zadania   (lub  

zadania o podobnym stopniu trudności) w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją a w szczególnym 

przypadku w domu. 

4. W przypadku  udziału  ucznia  w  poprawie sprawdzianu,  nauczyciel  wstawia stopień 

korzystniejszy dla ucznia. 

5. Uczeń nieobecny na zajęciach jest zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia ćwiczeń i zadań 

wykonywanych na opuszczonych przez niego lekcjach. 

6. W sytuacji, gdy uczeń ma trudności z opanowaniem umiejętności związanych z realizacją materiału, 

ma prawo do ustalenia z nauczycielem indywidualnego programu „naprawy". 

7. Zaległe sprawdzenie umiejętności i poprawa oceny odbywa się na zajęciach pozalekcyjnych. 

 OCENA SEMESTRALNA I KOŃCOWOROCZNA 

Ocena semestralna i  roczna ustalana jest w oparciu o WZO Gimnazjum nr 2 w Grodzisku 

Mazowieckim.  

 


