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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim 

 

I. Zasady oceniania 

1. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione; uczeń ma również możliwość samooceny 
oraz informacji o swojej pracy od kolegów, koleżanek. 

2. Ocenie podlegają: 
a) praca na lekcji 

• ćwiczenia praktyczne wykonywane w trakcie lekcji i analizowane pod kątem osiągania celów 
operacyjnych lekcji, 

• tempo, efekt, styl pracy ucznia, 
• odpowiedzi ustne, udział w dyskusjach (dot. tematu lekcji), proponowanie własnych rozwiązań, 
• aktywność na zajęciach, 
• współpraca w grupie, 
• prowadzenie pliku z notkami (ustala nauczyciel).  
• przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy, 
• przestrzeganie regulaminu pracy, 

b) krótkie sprawdziany (w WSO odpowiednik kartkówki) niewymagające wcześniejszego 
zapowiadania   

c) sprawdziany wiadomości i umiejętności po wybranej partii zrealizowanego materiału, 
poprzedzone powtórką materiału, zapowiedziane tydzień wcześniej, przeprowadzane z podanego 
zakresu; 
(powtórka materiału nie musi być realizowana na pełnej, oddzielnej jednostce lekcyjnej) 

d) przygotowanie do zajęć: pomysły, przygotowane materiały do pracy na lekcji, 
e) prace (zadania) domowe - nieobowiązkowe 

• bieżące – utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji, 
• będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia wiadomości i umiejętności (np. 

prowadzenie stałego działu w gazetce szkolnej), stanowiące pracę nad projektem tematycznym 
(np. opracowanie albumu, elementu na stronę WWW itp.); 

f) osiągnięcia w przedmiotowych konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 
 
II. Narzędzia sprawdzania osiągnięć uczniów 

1. Ćwiczenia praktyczne wykonane na lekcji. 
2. Odpowiedzi ustne dotyczące treści poznanych i nowych (oceniane według, np. rzeczowości, 

dynamiczności, aktywności myślowej). 
3. Planowa, prowadzona na bieżąco obserwacja efektów pracy, postaw ucznia. 
4. Sprawdziany realizowane za pomocą kart pracy, ćwiczeń praktycznych –  po wybranym bloku zajęć. 
5. Inne formy aktywności (wykonywanie zadań nadobowiązkowych, zadania związane z pracą na ocenę 

celującą) – zgodnie z ustalonymi terminami. 
 
III. Opis ogólnych wymagań, które powinien spełnić uczeń, aby uzyskać ocenę: 

Celującą: 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. Jego 
wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie informatyki. Jest aktywny na 
lekcji i pomaga innym. Ćwiczenia wykonuje bezbłędnie, wymaga przygotowania dodatkowych, 
trudniejszych zadań. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, np. przygotowanie materiałów 
pomocniczych na komputerze, wykazuje się inicjatywą i pomysłowością. Pomaga innym (uczniom, 
nauczycielom) w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach. 
Bardzo dobrą: 
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Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości 
i umiejętności zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie 
i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i robi je 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 kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i robi je niemal bezbłędnie. 
Dostateczną: 

Uczeń  potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował 
wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie 
programowej informatyki. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. 
W większości wypadków kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia. 
Dopuszczającą: 

Uczeń czasami potrafi wykonywać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych 
w podstawie programowej. Na lekcjach nie pracuje systematycznie, jego postępy są zmienne, często nie 
kończy wykonywanych ćwiczeń. 
Niedostateczną: 

Uczeń nie spełnia wymagań niezbędnych do uzyskania oceny dopuszczającej. 
 
IV. Sposób poprawiania ocen i uzupełniania zaległości 
 

1. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności w przypadku swojej 
nieobecności. 

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 z nauczycielem indywidualnie. 

3. Poprawa oceny polega na powtórnym wykonaniu najsłabiej ocenionego zadania (lub zadania 
o podobnym stopniu trudności), w szczególnym przypadku w domu.  

4. Uczeń nieobecny na zajęciach jest zobowiązany do uzupełnienia ćwiczeń i zadań wykonywanych na 
opuszczonych przez niego lekcjach.  

5. W sytuacji, gdy uczeń ma trudności z opanowaniem umiejętności związanych z realizacją materiału, 
ma prawo do ustalenia z nauczycielem indywidualnego programu „naprawy”. 

 
V. Zasady ustalania oceny  

Sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących zasad: 

Przedział procentowy Ocena 

100% + zadanie dodatkowe 6 

100 – 91 5 

90 – 76 4 

75 – 51 3 

50 – 31 2 

Do 30 1 

Ocena semestralna (roczna) nie jest średnią ocen cząstkowych.  


