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1. Uczeń ma obowiązek  wykonywania zadań szkolnych w terminie i formie określonej 
przez nauczyciela.  

2. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku zrobienia zadania domowego 
oraz opanowania wiadomości i umiejętności, które były w czasie jego nieobecności na 
zajęciach. 

3. W przypadku niewykonania pracy z powodu nieobecności ucznia (bez względu na jej 
przyczyny), nauczyciel przedmiotowy wyznacza dodatkowy termin realizacji.  

4. Jeżeli uczeń jest nieobecny w czasie przeprowadzania sprawdzianu, to materiał zalicza 
na pierwszej lekcji, po powrocie do szkoły.  

5. Uczeń, który ma 50%lub ponad  50% nieobecności (usprawiedliwionej lub 
nieusprawiedliwionej) i nie wywiąże się zw/w ustaleń, nie będzie klasyfikowany.  

6. Uczeń, który podczas prac pisemnych i ćwiczeń praktycznych korzysta ze źródeł 
niedozwolonych przez nauczyciela, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Każdą pracę klasową/ sprawdzian, napisaną na niesatysfakcjonującą ucznia ocenę, 
można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w terminie 2 tygodni. 

8. Od dnia oddania uczniom poprawionych prac Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana 
jest pod uwagę średnia wyliczona z oceny za pracę klasową/ sprawdzian oraz jej 
poprawy. 

9. Przy poprawianiu prac klasowych/ sprawdzianów i pisaniu ich w drugim terminie, 
kryteria ocen nie zmieniają się. 

10. Uczeń ma prawo do zgłoszenia braku pracy domowej.  
11. Przy wstawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę zarówno oceny cząstkowe jak i 

ocena semestralna. Ważna jest również aktywność na lekcji i systematyczna praca 
ucznia. 

12. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 
 
Ogólne wymagania na poszczególne oceny. 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
● posiadł w 100% wiedzę i umiejętności wynikające z programu z informatyki w szkole            

podstawowej, reprezentuje szkołę w konkursach wiedzy informatycznej i osiąga sukcesy,          
samodzielnie i twórczo rozwija zainteresowania informatyczne, biegle posługuje się         
wiadomościami z informatyki (obsługuje komputer w stopniu zaawansowanym, zna         
języki programowania np. javascript, SQL) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych         
rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, proponuje niekonwencjonalne rozwiązania        
na lekcjach, w pracach domowych, jak również podczas zajęć pozalekcyjnych.         
Wykorzystał swoją wiedzę, np. napisał program edukacyjny, przestrzega regulaminu         
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pracowni informatycznej, wykonuje zadania o wysokim stopniu trudności, wykonuje         
prace dodatkowe zlecone przez nauczyciela, zainteresowania informatyczne prezentuje        
podczas lekcji, wypowiedzi ucznia są przemyślane i nie zawierają żadnych błędów. 

  
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
opanował w 89%-98 % zakres wiedzy i umiejętności informatycznych obowiązujących          
w szkole podstawowej. Wykazuje ciekawe rozwiązania w trakcie wykonywanych ćwiczeń         
oraz posiada bardzo dużą wiedzę merytoryczną. W całości opanował materiał z zakresu           
nauczania w danej klasie. Ćwiczenia praktyczne realizuje prawidłowo, dobrze posługuje się           
zdobytymi wiadomościami. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę informatyczną do rozwiązania         
zadań i problemów w różnych sytuacjach. Jego prace spełniają wszystkie kryteria podane            
przez nauczyciela, terminowo wywiązuje się ze wszystkich zadań, jest aktywny na lekcjach,            
pracuje systematycznie i efektywnie współdziała w grupie, przestrzega regulaminu pracowni          
informatycznej. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
opanował wiadomości i umiejętności informatyczne w zakresie pozwalającym na         
rozwiązywanie problemów z informatyki przewidzianych w programie nauczania szkoły         
podstawowej, poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale          
potrzebuje więcej czasu na ich realizację, jest pracowity i gotowy do podjęcia pracy, ma              
przygotowanie i umiejętności z zakresu realizowanego tematu. Wykazuje postępy w swojej           
pracy, ale nie opanował wszystkich umiejętności określonych w programie informatyki.          
Zdarza mu się nie wykonać pracy przed końcem lekcji, czasem przekracza terminy.            
Większość jego prac praktycznych spełnia wymagania podane przez nauczyciela na ocenę           
dobrą, przestrzega regulaminu pracowni informatycznej. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
opanował podstawowe umiejętności programowe z informatyki w szkole podstawowej         
umożliwiające rozwiązywanie zadań o średnim stopniu trudności (czasem przy pomocy          
nauczyciela), wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie, potrzebuje            
pomocy nauczyciela. Potrafi samodzielnie wykonać większość zadań wymaganych przez         
nauczyciela na ocenę dostateczną. Stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje          
dodatkowej pomocy nauczyciela przy wielu swoich pracach, przestrzega regulaminu         
pracowni informatycznej. 
 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
wykonuje proste zadania, pracuje niesystematycznie, ma duże braki w wiadomościach  
i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki. Nie korzysta  
z możliwości poprawiania prac praktycznych, przestrzega regulaminu pracowni        
informatycznej. 
 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
nie wykonuje prostych zadania, nie opanował minimum wiedzy pracuje niesystematycznie,           

jest niesamodzielny, ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają          
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mu dalszą naukę. Nie korzysta z możliwości poprawiania prac praktycznych, nie przestrzega            
regulaminu pracowni informatycznej, nie podejmuje żadnych prac. 

 
Sposoby sprawdzania osiągnięć  edukacyjnych uczniów: 
 
1. Ćwiczenia praktyczne (praca na komputerze). 
2. Odpowiedzi ustne (merytoryczność). 
3. Odpowiedzi pisemne - kartkówki bez zapowiedzi.  
4. Sprawdziany pisemne lub testy, zapowiedziane tydzień wcześniej. 
5. Sprawdziany  praktyczne przy komputerze - zapowiedziane tydzień wcześniej. 
6. Zadania domowe. 
7. Aktywność (uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą po zdobyciu trzech plusów). 
8. Praca dodatkowa (referaty, projekty, instrukcje, prezentacje, itp.).  
9. Udział w konkursach, olimpiadach. 
 
      Kryteria oceny aktywności na lekcjach oraz jej braku: 
      Uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za: 
 
● Właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu. 
● Gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć. 
● Podejmowane merytorycznej dyskusji. 
● Szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia. 
● Przygotowywanie dodatkowych materiałów do lekcji. 
● wykazanie się szczególnymi wiadomościami i umiejętnościami. 
● pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności. 
● inne formy twórczej aktywności na lekcji. 
 

Uczeń otrzymuje „uwagę” z braku aktywności na lekcji za: 
● Zajmowanie się czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem. 
● Niszczenie prac kolegów. 
● Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni. 
● Brak zeszytu przedmiotowego. 
● Nie notowanie treści tematu zajęć, 
 
 
Skala procentowa: 
99% - 100% celujący 
89% - 98% bardzo dobry 
73% - 88% dobry 
50% - 72% dostateczny 
35% - 49% dopuszczający 
0% - 34% niedostateczny 
 
 

 
Dostosowanie kryteriów oceniania  
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Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej  
lub innej poradni specjalistycznej 

 
Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni         
specjalistycznej wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono          
trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, są obniżone. Dla uczniów, u których             
stwierdzono zaburzenia funkcji słuchowo – językowych, funkcji wzrokowo-przestrzennych,        
integracji percepcyjno- motorycznej i lateralizacji i w przypadku inteligencji niższej niż           
przeciętna, dostosowuje się kryteria oceniania, dla każdego ucznia indywidualnie, na          
podstawie zaleceń z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni        
specjalistycznej. W przypadku uczniów, u których stwierdzono zaburzenia funkcji słuchowo–          
językowych nauczyciel umożliwia uczniowi sprawdzenie jego wiedzy na podstawie innych          
kompetencji językowych, uczeń oceniany jest częściej z prac pisemnych i praktycznych.  
W przypadku uczniów, u których stwierdzono zaburzenia funkcji wzrokowo- przestrzennych,          
uczeń oceniany jest częściej z wypowiedzi ustnych. Wydłużanie czasu na ćwiczenia na            
komputerze i prac pisemnych (w trakcie sprawdzianów, kartkówek, testów). Ćwiczenia na           
komputerze są oceniane za włożony wysiłek i staranność, a prace pisemne oceniane są przede              
wszystkim pod względem poprawności treści, nie obniża się oceny z powodu błędów            
ortograficznych. Doceniane są walory ciekawe przemyślenia, poprawność toku myślenia  
i wnioskowania itp. Dodatkowe nagradzanie ucznia (pochwała, ocena) za wkład pracy na            
lekcji. 

Uczniowie z opinią o dostosowaniu wymagań edukacyjnych podczas pisemnych prac 
klasowych (w zależności od zaleceń i rodzaju materiału) mają przy tej samej ilości zadań 
obniżoną skalę punktacji lub mniejszą ilość zadań (wtedy taka sama skala procentowa jak 
uczniowie bez opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych). 

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego podczas pisemnych prac 
klasowych rozwiązują przygotowany dla nich zestaw zadań dostosowanych do ich 
możliwości. 
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