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KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI 

 

I. Ogólne zasady oceniania 

1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. 

Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

i realizowanych w szkole programów nauczania. 

2.Nauczyciel ma za zadanie:  

 informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  

oraz o postępach w tym zakresie, 

 pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

 motywować ucznia do dalszych postępów w nauce, 

 informować rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, 

trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

3.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

4.Nauczyciel uzasadnia ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

5.Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut 

szkoły. 

 

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

Na lekcjach informatyki uczeń jest oceniany za:  

1. Ćwiczenia wykonywane w trakcie lekcji (prawie na każdej lekcji), np. prace  

graficzne, samodzielnie zredagowany tekst, zaprojektowany dyplom, 

zaproszenie, prezentację multimedialną, animację itp.  

Przy ocenie brana jest pod uwagę:  

- prawidłowość wykonania zadania;  

- stopień opanowania obsługi oprogramowania, tj. umiejętności techniczne;  

- ogólny efekt pracy widoczny na ekranie monitora lub na wydruku;  
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- estetyczny wygląd pracy.  

2. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego, głównie zadania z kart pracy.  

3. Prace domowe obowiązkowe dla wszystkich oraz dla chętnych. 

4. Odpowiedzi ustne, kartkówki.  

5. Praca na lekcji.  

6. Aktywność na lekcji (przygotowanie) lub udział w dyskusji.  

7. Udział i osiągnięcia w konkursach (nieobowiązkowo).  

 

Punktowanie sprawdzianów i kartkówek:  

Prace pisemne (kartkówki) są punktowane według następującej skali:  

100% - 90% - bardzo dobry  

89% - 75 % - dobry  

74% - 50 % - dostateczny  

49% - 30% - dopuszczający  

29% - 0% - niedostateczny  

W przypadku zamieszczenia w sprawdzianie wiedzy i umiejętności 

wykraczających poza podstawę programową jest możliwość otrzymania przez 

ucznia oceny celującej.  

 

III Wymagania mówiące o tym, co uczeń powinien wiedzieć i umieć. Można 

je podsumować i uogólnić, wskazując kilka kluczowych wymogów. 

1. Analizowanie problemów, ich algorytmizacja i programowanie  

Uczniowie powinni analizować i rozwiązywać problemy w sposób logiczny, 

umożliwiający ich zalgorytmizowanie oraz oprogramowanie z wykorzystaniem 

środowiska programowania wizualnego, a w starszych klasach również języka  

skryptowego. 

2. Radzenie sobie z używanym na lekcjach sprzętem i oprogramowaniem 

przystosowanym do możliwości ucznia  

Uczniowie powinni sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą ikon, 
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przycisków, menu i okien dialogowych, posługiwać się paskami narzędzi, 

odczytywać i prawidłowo interpretować znaczenie komunikatów wysyłanych 

przez programy, ale przede wszystkim tworzyć dokumenty, a następnie 

zapisywać je, drukować lub prezentować. 

3. Wykonywanie za pomocą komputera konkretnych zadań powiązanych 

z nauką w szkole 

Uczniowie powinni w trakcie lekcji wykonywać za pomocą komputera prace i 

przedstawiać ich wyniki w postaci wydrukowanego tekstu, prezentacji, grafiki, 

arkusza, procedury. Rozwiązywać problemy i podejmować decyzje z 

wykorzystaniem komputera. 

4. Wykorzystywanie komputera do nauki, rozwijania zainteresowań i 

poszerzania wiedzy 

Uczniowie powinni umieć posługiwać się programami multimedialnymi, 

edukacyjnymi oraz korzystać z zasobów internetu. Powinni także poznać 

typowe aplikacje wspomagające zarówno uczenie się, jak i prezentowanie 

wiadomości. 

5. Umiejętność wyszukiwania informacji 

Uczniowie powinni zdobywać i porządkować potrzebne informacje z różnych 

źródeł, przekształcać te informacje na użyteczne wiadomości i umiejętności, 

przedstawiać informacje w zrozumiałej formie. 

6. Przestrzeganie prawa i zasad współżycia, również w świecie wirtualnym 

Obejmuje to w szczególności świadome stosowanie zasad korzystania z 

oprogramowania, przestrzeganie praw autorskich, podporządkowanie się 

netykiecie, czyli zasadom zachowania się w sieci, uświadamianie sobie 

zagrożeń związanych z szybkim rozwojem technologii informacyjnej. 
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IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: 

 

-Celującą  

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane 

w ramach lekcji i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają 

poza te, które są zawarte w programie informatyki. Jest aktywny na lekcjach  

i pomaga innym. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać 

dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach informatycznych, 

przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace 

informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na 

komputerze, pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich 

lekcjach. 

 

-Bardzo dobrą 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane 

w ramach lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie 

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

innym w pracy. Zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji i robi to bezbłędnie.  

 

-Dobrą 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował 

większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie informatyki. Na 

lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze zdąży wyko- 

nać ćwiczenia na lekcji i robi to niemal bezbłędnie. 

 

-Dostateczną 

Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką 

pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym 
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wymagań zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach stara się 

pracować systematycznie, wykazuje postępy. Zazwyczaj zdąży wykonać 

ćwiczenia na lekcji. 

 

-Dopuszczającą 

Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część 

umiejętności zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach 

pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie udaje mu się ukończyć  

wykonania niektórych ćwiczeń na lekcji. Braki w wiadomościach 

i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania  

przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej 

nauki. 

 

-Niedostateczną 

Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował 

podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej informatyki. 

Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie 

udaje mu się ukończyć wykonania ćwiczeń na lekcji. Nie ma wiadomości 

i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. 

 

 

 

 


