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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH  

w klasie 6  

w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 

im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu  

  

Podstawa prawna  

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych został opracowany w oparciu 

o następujące dokumenty:  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych;  

- Statut Szkoły (§65 - §78) przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2012-13 z dnia 10 września 

2012 r.  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół;  

- Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej Informatyka Europejczyka - 

DKOS-5002-38/05   

- Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Lubię to!  

  

Ocenie podlegają następujące formy pracy:  

Praca na lekcji:  

• ćwiczenia praktyczne;  

• wypowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami 

i pojęciami informatycznymi);  

• prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień;  

• samodzielność podczas wykonywania zadań praktycznych;  

• aktywność, systematyczność oraz jakość pracy;  

• współpraca w grupie;  

• tempo pracy;  

• stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na 

stanowisku komputerowym.  

  

Sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności - praca praktyczna przy komputerze bądź praca 

pisemna w postaci testu lub zadań obejmująca materiał ujęty w formie działu i jest poprzedzona lekcją 
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powtórzeniową. Sprawdzian jest zapowiedziany z wyprzedzeniem przynajmniej tygodnia. Jeżeli 

w ustalonym terminie z przyczyn organizacyjnych nie było pracy klasowej (np. wycieczka, apel itp.) 

kolejnym obowiązującym terminem są następne zajęcia z przedmiotu. Osoby nieobecne mają 

obowiązek zaliczyć prace klasowe w ustalonym terminie. Otrzymują zadania innej treści niż 

wykonujący prace w terminie. Termin poprawy pracy klasowej na ocenę wyższą jest uzgadniany 

z zainteresowanymi uczniami z klasy. Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanej oceny niedostatecznej, 

dopuszczającej lub dostatecznej, w terminie 2 tygodni nauki szkolnej, od jej otrzymania. Ocena 

otrzymana z poprawy wpisywana jest do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny niedostatecznej. 

W przypadku stwierdzenia, że uczeń unika zajęć (wagaruje) nauczyciel może wstawić za nie zaliczenie 

danego działu programowego ocenę niedostateczną. Uczeń ma jednokrotną możliwość poprawy oceny 

ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem.  

  

Kartkówka - praca trwająca do 15 minut, dotyczy 3 ostatnich tematów, zagadnień i nie jest 

zapowiadana. Kartkówki wykonywane są przy komputerze (krótkie ćwiczenia praktyczne) lub jako 

prace pisemne w postaci testu bądź zadań. Zwolnienie z pisania kartkówki przysługuje wyłącznie tym 

uczniom, dla których jest to pierwszy dzień nauki po ustaniu dłuższej nieobecności obejmującej co 

najmniej wcześniejsze zajęcia z przedmiotu. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie.  

  

Odpowiedzi ustne - podczas każdej jednostki lekcyjnej uczeń może być pytany. Zwolnienie z pytania 

przysługuje wyłącznie tym uczniom, dla których jest to pierwszy dzień nauki po ustaniu dłuższej 

nieobecności obejmującej co najmniej wcześniejsze zajęcia z przedmiotu. Ocena z odpowiedzi nie 

podlega poprawie.  

  

Aktywność - oceniana jest aktywność ucznia podczas zajęć i praca przy komputerze. Aktywność ta 

jest oceniania na wszystkich zajęciach. Za rozwiązanie problemów o większym stopniu trudności 

podczas lekcji będzie wystawiana ocena. W przypadku form aktywności obejmujących łatwy materiał 

lub o przeciętnym stopniu trudności wstawia się plusy lub minusy, które następnie zamienia się na 

ocenę (3 plusy to ocena bardzo dobra, 5 plusów - ocena celująca, 3 minusy - niedostateczna) ocena 

może być ustalona łącznie za kilka lekcji.  

  

Prace domowe  

  

Prace podejmowane z własnej inicjatywy - na przykład: referaty, prezentacje  

  

Wykonane prace dodatkowe - uczeń ma prawo do dodatkowych punktów za prace  

nadobowiązkowe (dodatkowe). Prace takie są zadawane przez nauczyciela i uczeń ma obowiązek 

oddać je w wyznaczonym terminie niepóźnej jednak niż na dwa tygodnie przed klasyfikacją.  
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Udział w konkursach, olimpiadach.  

  

Udział w kole przedmiotowym; pomoc w pracach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

pracowni.  

  

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego - uczeń prowadzi zeszyt według ustalonych zasad. Zeszyt jest 

obowiązkowym wyposażeniem ucznia i podlega ocenie przynajmniej raz w semestrze. 

Oceny bieżące i klasyfikacyjne będą uzyskiwane według następującej skali:  

Stopień  Skrót literowy  
Oznaczenie 

cyfrowe  

Przeliczanie punktów 

na oceny  

celujący  cel  6  91 -100%  

bardzo dobry  bdb  5  76- 90%  

dobry  db  4  61 - 75%  

dostateczny  dst  3  46- 60%  

dopuszczający  dop  2  31 - 45%  

niedostateczny  ndst  1  0- 30%  

  

  

Ocena semestralna (okresowa)  

Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w czasie semestru.  

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

  

Największy wpływ na ocenę mają:  

• oceniając prace uczniów należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu, 

a w dalszej kolejności:  

• ocena śródroczna w przypadku oceny końcoworocznej,  

• prace klasowe praktyczne (prace z kartą pracy),  

• kartkówki (praktyczne i teoretyczne),  

• odpowiedzi ustne,  

• samodzielność i pilność,  

• aktywność,  

• przygotowani e do lekcji,  

• prace w domu,  

• zeszyt przedmiotowy.  
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Kryteria poszczególnych ocen:  

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz  

• posiadł dodatkową wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania zajęć 

komputerowych,  

• samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania,  

• zadania praktyczne wykonuje przed czasem, dokładnie, na wysokim poziomie,  

• perfekcyjnie stosuje zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,  

• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając technologii fachowej oraz proponuje 

rozwiązania nietypowe, jego wypowiedzi mają przemyślaną konstrukcję, nie zawierają 

żadnych błędów,  

• osiągnął znaczące sukcesy na olimpiadach, konkursach informatycznych albo posiada inne 

porównywalne osiągnięcia.  

  

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony 

programem nauczania zajęć komputerowych:  

• umie sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni 

wykorzystuje jego możliwości,  

• swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym, trafnie i umiejętnie dobiera je do 

wykonywania zadań w nowych sytuacjach,  

• właściwie dobiera środki informatyczne, które umożliwiają rozwiązywanie zadań szkolnych,  

• samodzielnie, za pomocą komputera, opracowuje rysunki, motywy, teksty, wykonuje 

prezentacje multimedialne, obliczenia, tabele i wykresy,  

• swobodnie i w pełni samodzielnie posługuje się metodami i środkami informatyki,  

• dobrze zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania i swobodnie je stosuje,  

• sprawnie wyszukuje, selekcjonuje, porządkuje, gromadzi i wykorzystuje informacje znalezione 

w różnych źródłach elektronicznych, zasobach Internetowych,  

• stosuje posiadaną wiedzę w wykonywanych samodzielnie zadaniach teoretycznych 

i praktycznych oraz do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w pracach 

zespołowych z wykorzystaniem komputera,  

• sprawnie komunikuje się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych 

korzystając z poczty elektronicznej przy realizacji projektów z innymi użytkownikami,  

• samodzielnie proponuje metody i rozwiązuje złożone zadania i problemy (ujęte programem 

nauczania) wykorzystując różnorodne oprogramowanie,  

• bardzo dobrze zna i stosuje zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,  
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• ma świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, 

stosuje podstawowe zasady netykiety,  

• szanuje prywatność i pracę innych osób,  

• w pełni samodzielnie buduje wypowiedzi, popełniając sporadycznie drobne pomyłki.  

  

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie 

przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej zajęć komputerowych:  

• umie uruchamiać programy komputerowe,  

• umie sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego,  

• swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym do wykonywania typowych zadań:  

rysunków, motywów, redagowania tekstów, obliczeń i prezentacji multimedialnych,  

• poprawnie stosuje posiadaną wiedzę do wykonywania samodzielnie typowych zadań,  

• wykorzystuje Internet i programy multimedialne do poszerzania własnej wiedzy, rozwijania 

zainteresowań, gromadzenia informacji i komunikowania się podczas opracowywania 

projektów w grupie,  

• wie, jak w sposób bezpieczny i odpowiedzialny korzystać z poczty elektronicznej,  

• stosuje zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze oraz podstawowe zasady 

netykiety,  

• szanuje prywatność i pracę innych osób,  

• posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym,  w wypowiedziach sporadycznie 

popełnia błędy.  

  

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania zajęć komputerowych na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych 

w podstawie programowej elementów informatyki:  

• zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania, ale ma problemy z ich 

opanowaniem i posługiwaniem się nimi,  

• umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania prostych zadań w typowych 

sytuacjach,  

• umie uruchamiać programy komputerowe, opracować za pomocą komputera proste rysunki, 

motywy, teksty, obliczenia i prezentacje multimedialne,  

• uczestniczy w pracach zespołowych porozumiewając się z innymi uczestnikami w grupie za 

pomocą poczty elektronicznej,  

• z pomocą nauczyciela zakłada własne konto pocztowe za pośrednictwem wskazanego portalu 

internetowego,  
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• umie komunikować się z komputerem za pomocą sytemu operacyjnego,  

• umie posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym, wykorzystywać Internet 

do wykonywania typowych zadań o niewielkim stopniu trudności,  

• nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy,  

• rozumie co to znaczy szanować prywatność i pracę innych osób,  

• stara się stosować zasady netykiety,  

• w wypowiedziach popełnia błędy merytoryczne.  

  

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej 

elementów zajęć komputerowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy z informatyki w ciągu dalszej nauki:  

• rozumie pytania i polecenia,  

• zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania, ale często je myli,  

• wie, czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są omawiane,  

• umie uruchomić komputer i programy komputerowe,  

• umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego w elementarnym 

zakresie,  

• korzysta z Internetu i jego zasobów w bardzo niewielkim zakresie,  

• umie posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym w elementarnym zakresie,  

• umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania elementarnych czynności w bardzo 

prostych sytuacjach,  

• zadania praktyczne (rysunki, motywy teksty) wykonuje z pomocą nauczyciela,  

• lekceważy zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem,  

• nie przestrzega prywatności i nie szanuje pracy innych osób,  

• w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne.  

  

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych 

w podstawie programowej zajęć komputerowych, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu:  

• nie zna pojęć informatycznych występujących w materiale nauczania,  

• nie umie stosować posiadanych wiadomości do wykonywania elementarnych czynności 

praktycznych w bardzo prostych sytuacjach,  

• nie rozumie pytań i poleceń,  

• nie wie, czym zajmuje się informatyka i jakie są jej metody,  

• nie umie uruchamiać programów komputerowych, wykonywać rysunków i redagować tekstów 

za pomocą komputera,  
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• nie umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego,  

• nie umie posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym, wykorzystywać  

Internetu do rozwijania swoich umiejętności i zdobywania wiadomości,  

• nie potrafi współpracować w grupie,  

• nie zna i nie stosuje zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem,  

• nie zna podstawowych zasad netykiety,  

• nie szanuje prywatności i pracy innych osób,  

• w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędny merytoryczne.  

  

Nauczyciel powinien obniżyć wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego 

przedmiotu w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom programowym potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej.  

O zasadach przedmiotowego systemu oceniania uczniowie informowani są na pierwszych 

zajęciach lekcyjnych.  

Informowanie rodziców o postępach uczniów w nauce:  

• uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymanych ocenach,  

• ocena jest jawna,  

• ocenę semestralną i końcoworoczną wpisuje się do zeszytu przedmiotowego na tydzień przed 

konferencją klasyfikacyjną,  

• o przewidywanej ocenie niedostatecznej semestralnej lub końcoworocznej informowany jest 

uczeń i rodzic na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego,  

• adnotacja w dzienniczku ucznia (na życzenie ucznia lub rodzica)  

• adnotacja w zeszycie przedmiotowym  

• informacja na ustalonych spotkaniach z rodzicami lub w trakcie indywidualnych konsultacji  

(spotkań)  

• rodzice i uczniowie mają stały dostęp do ocen (bieżących, semestralnych i końcoworocznych) 

poprzez e-dziennik.  

Warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej 

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo wnioskować na piśmie do nauczyciela 

o podwyższenie oceny z zajęć komputerowych w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od 

otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych. 

2.  We wniosku musi być określona ocena, o jaką ubiega się uczeń, oraz uzasadnienie prośby. 
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3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko 

w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, 

o którą się ubiega, lub od niej wyższa; ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności; wykorzystał 

wszystkie możliwości poprawy ocen proponowane przez nauczyciela przedmiotu.  

4. W ciągu 3 dni od otrzymania przez ucznia wymagań przystępuje do sprawdzianu kompetencji 

w trakcie, którego może być obecny rodzic.  

5. Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana odbywa się w formie praktycznego sprawdzianu 

kompetencji. 

6. Sprawdzian przeprowadza i ocenia nauczyciel, który wystawił ocenę przewidywaną.  

7. W przypadku uzyskaniu ze sprawdzianu kompetencji, o którym mowa w ust. 6, oceny niższej niż 

przewidywana, oceną klasyfikacyjną jest ocena przewidywana.  

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

9. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny 

 


