
 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
INFORMATYKA KLASY  I - III 

Opracowano na podstawie : „Elementarz odkrywców”- Program nauczania– uczenia się dla I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.” 

 

 

Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności rozwiązywania zadań 
informatycznych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Ocenianie służy zatem do sprawdzenia 
skuteczności procesu dydaktycznego i ma na celu: 

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o postępach w tym zakresie, 
 wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
 motywowanie do dalszych postępów w nauce, 
 dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 

Klasa I 

Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów:  

– układa w logicznym porządku obrazki, sekwencje elementów 



 

 – dobiera narzędzia programu graficznego, edytora tekstu adekwatne do osiągnięcia zamierzonego celu 

 – tworzy sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem na płaszczyźnie i ekranie komputera  

– rozwiązuje zadania logiczne, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów.  

 

Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń 
cyfrowych: 

 – układa sekwencje animacji w określonym porządku  

– tworzy proste ciągi poleceń służące do narysowania określonego kształtu 

 – tworzy sekwencje poleceń sterujące ruchem obiektu na ekranie 

 – tworzy nieskomplikowane iteracje sekwencji poleceń  

– tworzy proste rysunki w edytorze grafiki 

 – zaznacza, kopiuje i wkleja elementy obrazu w edytorze grafiki  

– pisze na klawiaturze z użyciem polskich liter diakrytycznych, wielkich i małych znaków  

– tworzy rysunki w edytorze na zadany temat, z wyobraźni, jako ilustrację do czytanego tekstu  

– tworzy dokumenty tekstowe w edytorze tekstu 

 – zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu  

– pogrubia, pochyla, podkreśla, zmienia kolor, wielkość i krój czcionki w edytorze tekstu i grafiki.  



 

 

Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi:  

– rozpoznaje i nazywa elementy zestawy komputerowego  

– utożsamia działania urządzeń tj. laptop, tablet, smartfon z działaniem komputera stacjonarnego  

– prawidłowo loguje się do sieci i wylogowuje się 

 – włącza i prawidłowo wyłącza komputer, posługuje się myszką i klawiaturą  

– uruchamia i wyłącza program z płyty CD 

 – uruchamia i wyłącza programy, w szczególności edytor graficzny i edytor tekstu 

 – kojarzy działanie z efektami pracy z oprogramowaniem  

– posługuje się niektórymi skrótami klawiaturowymi  

– Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z.  

 

Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych:  

– współpracuje z uczniami rozwiązując zadania oraz bawiąc się, przyswajając jednocześnie wiedzę z zakresu Programowania.  

 

Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa:  

– posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami 



 

 – rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze w 

– wie, że praca długotrwała przy komputerze męczy wzrok, może powodować bóle głowy, a bardzo rozciągnięta w czasie 
tym skrzywienie kręgosłupa. 

klasa II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze w pracowni komputerowej oraz w domu 

wie, że praca długotrwała przy komputerze męczy wzrok, może powodować bóle głowy, a bardzo rozciągnięta w czasie 

pracowni komputerowej oraz w domu  

wie, że praca długotrwała przy komputerze męczy wzrok, może powodować bóle głowy, a bardzo rozciągnięta w czasie – różne schorzenia, w 



 

Klasa III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metody sprawdzania osiągnięć 

 

Ocena osiągnięć jest integralną częścią procesu nauczania. Najpełniejszy obraz wyników ucznia daje ocenianie systematyczne i oparte na różnorodnych 
sposobach weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu informatyki oceniać można następujące formy pracy: 

 test, 
 sprawdzian, 
 zadanie praktyczne, 
 zadanie domowe, 
 aktywność na lekcji, 
 odpowiedź ustną, 
 pracę pozalekcyjną (np. konkurs, projekt). 

W ocenianiu szkolnym dąży się do spełnienia wymogów obiektywności poprzez jasność kryteriów i procedur oceny. Należy informować uczniów oraz 
rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, a także o sposobie 
sprawdzania osiągnięć młodych ludzi. Jawna i dobrze uzasadniona ocena jest bowiem dla ucznia źródłem informacji wspierających jego rozwój i może być 
zachętą do podejmowania działań informatycznych. 

 

 

Częstotliwość oceniania 

 

 za podstawę do wystawienia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej przyjmuje się przynajmniej trzy oceny, wtedy jeśli frekwencja 
ucznia na danych zajęciach przekracza 50% obecności, 

 średnia ocen cząstkowych nie jest podstawą wystawienia śródrocznej i rocznej oceny z informatyki. 
 



 

 

 

 

Zasady stosowania „+” i „ – ” przy ocenach 

 

 „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, 
 „ – ” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe niższej kategorii wymagań,  

 znaków powyższych nie stawia się przy stopniach: celujący i niedostateczny 

 

Ocenianie sprawdzianów i testów: 

 

niedostateczny – do 29,9 % maksymalnej liczby punktów 

dopuszczający – od 30 % do 49,9 % maksymalnej liczby punktów 

dostateczny – od 50 % do 70,9 % maksymalnej liczby punktów 

dobry – od 71 % do 86,9 % maksymalnej liczby punktów 

bardzo dobry – od 87 % do 95,6 % maksymalnej liczby punktów 

celujący – od 96% do 100 % punktów 

Górna granica przedziału procentowego/punktowego umożliwia wystawienie oceny z plusem, a dolna – oceny z minusem 



 

 

Nieprzygotowania 

 

 dopuszcza się 1 możliwość zgłoszenia nieprzygotowania w półroczu; osoby, które nie zgłosiły na początku lekcji nieprzygotowania i 
zostały poproszone do odpowiedzi otrzymują stopień niedostateczny (nie mogą wówczas skorzystać z kropki), 

 uczeń po dłuższej nieobecności (minimum tydzień) ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (w ciągu pierwszych trzech dni po 
nieobecności) bez konsekwencji wykorzystania 
„kredytu”; ma jednocześnie obowiązek uzupełnić zaległości w ciągu kolejnego tygodnia, 

 jeśli nauczyciel zaczął przeprowadzać kartkówkę, a uczeń wcześniej nie zgłosił nieprzygotowania, pisze ją, 
 za nieprzygotowanie uważa się brak obowiązkowej pracy domowej lub brak gotowości do 

kontroli ustnej bądź pisemnej, 

 osoby po długotrwałej nieobecności (min. 1 tydzień), która została usprawiedliwiona, są 
zwolnione z odpowiedzi ustnej i pisemnej, jednakże są one zobowiązane do zaliczenia materiału w terminie wskazanym przez nauczyciela (może to 
być kolejna lekcja), 

 nie przyjmuje się zgłoszenia nieprzygotowania w dniu sprawdzianu lub testu z wyjątkiem tych osób, które przyszły na lekcję 
bezpośrednio po długotrwałej chorobie (min. 1 tydzień choroby), te osoby zaliczają sprawdzian zgodnie z procedurą osób zaliczających w 
drugim terminie, 

 nauczyciel nie ma obowiązku przypominania uczniom czy możliwość nieprzygotowania została przez nich wykorzystana. 
 

 

Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki: 

 



 

 nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego 
rocznej ocenie klasyfikacyjnej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej; w przypadku oceny 
niedostatecznej jest to miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

 na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel wydaje kserokopie ocenionych prac pisemnych, 
 informacja o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej jest przekazywana uczniowi w 

postaci ustnej, podczas lekcji; wpisu do dziennika elektronicznego, 

 warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z informatyki 
jest złożenie przez ucznia lub rodziców/prawnych opiekunów wniosku do dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla 
niego ocenie, 

 uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień, 
 we wniosku uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie określają ocenę, o jaką się ubiega, 
 nauczyciel w terminie 2 dni pisemnie określa zakres materiału oraz konieczne wymagania 

do uzyskania oceny wskazanej przez ucznia we wniosku z określeniem terminów, w jakich 

uczeń winien wykazać się znajomością materiału, nie później jednak niż 3 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej 
(konkretną datę ustala nauczyciel, może to być kolejny dzień po przekazaniu uczniowi zakresu materiału oraz koniecznych wymagań), 

 uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) winni podpisać otrzymaną od nauczyciela informację; jej kopię przechowuje się w 
dokumentacji do ukończenia lub opuszczenia przez 
ucznia szkoły, 

 uczeń wykazuje się wiedzą w formie pisemnego zróżnicowanego testu trwającego 60 min., 
 prawo do ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana nie przysługuje uczniom, którzy; 

a) w ciągu roku szkolnego przynajmniej z dwóch prac klasowych, sprawdzianów uzyskali 

oceny o 2 stopnie niższe od ocen, o które się ubiegają, 

b) nie wykorzystali możliwości gwarantowanej przez PZO poprawienia stopnia (niedostateczny, dopuszczający, dostateczny) otrzymanego ze 
sprawdzianu lub pracy klasowej (albo go nie poprawili), 



 

c) nie pisali wszystkich prac klasowych lub sprawdzianów, 

d) mają frekwencję niższą niż 80% na zajęciach z danego przedmiotu (z wyjątkiem długotrwałej choroby), 

e) mają nieusprawiedliwione nieobecności na danych zajęciach,  

 uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, o którą się ubiegał 
we wniosku, jeśli wykaże się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w formie i terminie 

uzgodnionym z nauczycielem, 

 niezależnie od omówionego trybu i warunków uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń może 
uzyskać wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną, jeśli spełnił kryteria na daną ocenę do terminu klasyfikacji rocznej, 

 w szczególnych przypadkach zaniedbywania przez ucznia obowiązków nauczyciel może 
ustalić roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych niższą od przewidywanej. 

 

 

Ustalenia końcowe: 

 

 nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności; ocenę pozytywną nauczyciel 
wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia, 

 nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne 
od woli ucznia); ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia, 

 uczeń może nie być klasyfikowany z informatyki, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
nauczania (szczegółowe ustalenia w Statucie Szkoły), 

  uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z 



 

techniki została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (szczegółowe ustalenia w statucie szkoły), 
 uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z techniki, może zdawać egzamin poprawkowy (szczegółowe 

ustalenia w Statucie Szkoły), 
 nauczyciel dostosowuje wymogi do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na podstawie wyraźnych zaleceń poradni 

psychologiczno-pedagogicznej dotyczących informatyki, 
 wszystkie inne okoliczności nie ujęte w PZO są regulowane przez Statut Szkoły, 
 nauczyciel może być opiekunem projektu edukacyjnego, ale nie musi (jeśli już ma określoną grupę realizującą projekt, następnym 

uczniom może odmówić pełnienia funkcji opiekuna projektu), 
 na wniosek ucznia bądź jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel podaje uzasadnienie oceny bieżącej lub proponowanej oceny 

rocznej z przedmiotu (w ciągu 7 dni, które ma na przygotowanie uzasadnienia). 
 


