
Zasady oceniania uczniów - informatyka 

Ocenianie osiągnięd edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. 

Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

Ocenie podlegają: sprawdziany, dwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, aktywnośd 

i praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

1. Sprawdziany mogą wymagad zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu lub 

sprawdzad praktyczne umiejętności na komputerze, a ich celem jest weryfikacja 

wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu podręcznika. 

 Sprawdzian planuje się na zakooczenie działu. 

 Uczeo jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

 Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy. 

 Sprawdzian może poprzedzad lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel 

zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia zdanego działu. 

 Reguły uzasadniania oceny ze sprawdzianu, jej poprawy oraz sposób 

przechowywania sprawdzianów są zgodne z WSO. 

 Zasady przeliczania oceny punktowej na stopieo szkolny są zgodne z WSO. 

 Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po 

oddaniu prac. 

2. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeo wykonuje podczas 

lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 wartośd merytoryczną, 

 stopieo zaangażowania w wykonanie dwiczenia, 

 dokładnośd wykonania polecenia, 

 starannośd i estetykę. 

3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. 

Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 zgodnośd wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

 właściwe posługiwanie się pojęciami, 

 zawartośd merytoryczną wypowiedzi, 

 sposób formułowania wypowiedzi. 

4. Aktywnośd i praca ucznia na lekcji są oceniane za pomocą oceny. 

 Ocenę uczeo może uzyskad m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na 

lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę, pomoc koleżeoską 

na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji. 

5. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 

projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, 

prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

 wartośd merytoryczną pracy, 

 stopieo zaangażowania w wykonanie pracy, 



 estetykę wykonania, 

 wkład pracy ucznia, 

 sposób prezentacji, 

 oryginalnośd i pomysłowośd pracy. 

 

Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

1. Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów uczniowie mogą poprawiad 

raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. 

2. Ocen z odpowiedzi ustnych i dwiczeo praktycznych nie można poprawid. 

3. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po 

jej wystawieniu. 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskad szczegółowe informacje o wynikach i 

postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem. 

5. Uczeo ma obowiązek uzupełnid braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z 

nieobecności). 


