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Termin informatics nie mógł zos-
tać wprowadzony do słownictwa 
amerykańskiego z uwagi na pro-
blemy prawne – istniało tam 
przedsiębiorstwo o nazwie Infor-
matics Inc. Wówczas popularny 
był już tam termin computer 
science – do-słownie: nauka o 
komputerze – co może być mylą-
ce, stąd spotykał się często z kry-
tyką środowisk akademickich. 
Proponowano wiele alternatyw-
nych nazw: Computer Studies, 
Computics, Computing Science, 
Computation Science, Information 
engineering, Information Tech-
nology. Association for Computing 
Machinery będące najważniejszą 
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Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, a także Rozporządzenia 
MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1278) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
(Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 3 ust.3 i ust. 4. 

3. Statut Szkoły : Rozdział XIII Ocenianie Wewnątrzszkolne.  
4. Podstawa programowa. 

Program nauczania  

Informatyka 1-3. Program nauczania dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy 
Wydawnictwo: Migra, nr dopuszczenia: 1142/1/2022, 1142/2/2022 

Formy aktywności ucznia podlegające ocenie 

Aktywność na lekcji 

1. Aktywność ucznia w czasie lekcji może być oceniana plusami i minusami, które mogą się złożyć na ocenę 
cząstkową. 

2. Ocena bardzo dobra za aktywność wystawiana jest po zsumowaniu czterech plusów. Plusy można uzyskać 
za np.: 

a. samodzielne rozwiązywanie zadań w trakcie lekcji 
b. zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi. 

3. Ocena niedostateczna za aktywność wystawiana jest po zsumowaniu czterech minusów. Minusy można uzy-
skać za np.: 

a. udzielanie nieprawidłowych odpowiedzi z zakresu poznanego na lekcjach materiału 
b. brak pracy na lekcji, zajmowanie się innymi sprawami niż rozwiązywanie zadań. 

Sprawdziany 

1. Sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. 
2. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian: 

a. nauczyciel odnotowuje w miejscu oceny w dzienniku informację o nieobecności („nb”) 
b. nauczyciel wyznacza termin zaliczenia sprawdzianu. 

3. Jeżeli uczeń otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, może ją poprawić w terminie ustalonym z nau-
czycielem. 

4. Uczeń piszący sprawdzian niesamodzielnie otrzymuje ocenę niedostateczną i traci prawo do jego poprawy. 
5. Prace pisemne oceniane są według skali procentowej. 

Praca w grupach 

1. Ocena pracy w grupach uwzględnia: 
a. efekt końcowy 
b. sposób prezentacji 
c. kreatywność, pomysłowość 
a. na podstawie samooceny poszczególnych członków grupy, oceny całej grupy i obserwacji nauczycie-

la: 

• zaangażowanie poszczególnych uczniów  

• stopień wywiązywania się z powierzonych zadań 

• umiejętność współpracy z grupą. 

Udział w konkursach, olimpiadach  

1. Wagę tej oceny ustala nauczyciel w zależności od rodzaju konkursu. 
2. Za udział w konkursie uczeń może otrzymać ocenę cząstkową bardzo dobrą.  
3. Za awans do następnego etapu uczeń otrzymuje ocenę cząstkową celującą.  
4. Za uzyskanie tytułu laureata konkursu uczeń otrzymuje celującą ocenę końcoworoczną.  
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Waga ocen 

Forma aktywności Waga 

udział w konkursach przedmiotowych 4-5 

sprawdzian 4 

praca indywidualna 3 

praca w grupie 2-3 

aktywność 1 

Skala ocen z prac pisemnych 

Punkty procentowe Wartość Ocena 

>100 6  celujący 

94-100 5  bardzo dobry 
90-93 4,75 - bardzo dobry 

87-89 4,5 +dobry 
79-86 4  dobry 
76-78 3,75 - dobry 

72-75 3,5 +dostateczny 
64-71 5 dostateczny 

60-63 2,75 - dostateczny 

57-59 2,5 + dopuszczający 
50-56 2 dopuszczający 

0-49 1 niedostateczny 

Klasyfikowanie śródroczne i roczne 

Nauczyciel ustala ocenę klasyfikacyjną półroczną i roczną w oparciu o: 
1. oceny cząstkowe 
2. aktywność ucznia na lekcjach 
3. liczbę oddanych prac pisemnych i termin ich wykonania 
4. liczbę napisanych sprawdzianów i termin ich zaliczenia  
5. poczynione postępy w nauce. 

Kryteria ocen 

Przy wystawieniu oceny będą brane pod uwagę następujące obszary aktywności ucznia: 
1. bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; ko-

munikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych 
2. wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł, opracowywanie ich za pomocą kom-

putera 
3. rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia 

algorytmicznego 
4. wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z róż-

nych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań 
5. ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki. 
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Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Ocenę dopuszczającą (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który: 

1. ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w wymaganiach podstawy programowej, ale 
nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia 

2. z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności 
3. zna i rozumie najprostsze pojęcia informatyczne 
4. poprawnie wykonuje proste operacje na komputerze 
5. wykazuje chęć współpracy w celu uzupełnienia braków 

Ocenę dostateczną (wymagania podstawowe) otrzymuje uczeń, który: 

1. opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy pro-
gramowej 

2. które są konieczne do dalszego kształcenia 
3. z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i pro-

blemów 
4. samodzielnie lub z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy 
5. samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności 
6. zna podstawowe pojęcia informatyczne 

Ocenę dobrą (wymagania rozszerzające) otrzymuje uczeń, który: 

1. opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy programowej, 
2. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i proble-

mów, 
3. samodzielnie rozwiązuje zadania typowe o średnim stopniu trudności, 
4. zna i rozumie podstawowe pojęcia, 
5. przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne 

Ocenę bardzo  dobrą (wymagania dopełniające) otrzymuje uczeń, który: 

1. opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy programowej, 
2. stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów oraz zadań problemowych (nowych), 
3. wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, 
4. samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności, 
5. poprawnie posługuje się językiem informatycznym, 
6. biegle posługuje się oprogramowaniem komputerowym. 

Ocenę celującą (wymagania wykraczające) otrzymuje uczeń, który: 

1. osiąga sukcesy w konkursach informatycznych na szczeblu wyższym niż szkolny. 
2. ma i stosuje wiadomości oraz umiejętności wykraczające poza zakres wymagań podstawy programowej dla 

danego etapu kształcenia, 
3. ma i stosuje wiadomości oraz umiejętności z zakresu wymagań podstawy programowej dla danego etapu 

kształcenia i 
4. stosuje je do rozwiązania zadań problemowych o wysokim stopniu złożoności, 
5. formułuje i rozwiązuje problemy z zastosowaniem poznanych metod, 
6. proponuje rozwiązania nietypowe; 
7. integruje wiadomości z różnych dziedzin; 
8. wykazuje zaangażowanie w akcjach edukacyjnych (np.: kursy pozaszkolne, konkursy interdyscyplinarne z 

mocnym wykorzystaniem narzędzi informatycznych), 
9. w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
10. uczestniczy z sukcesami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

  



Przedmiotowe Zasady Oceniania • INFORMATYKA • Olga Filipek • IV LO w Rzeszowie 

 

5 | S t r o n a  

 

Aneks 

1. Nauczyciel może realizować nauczanie zdalne, wykorzystując internetowe narzędzia, m. in.: 
a. platformę Microsoft Office 365 
b. e-dziennik  
c. formularze Google 
d. Testportal.pl 
e. Zintegrowana Platforma Edukacyjna 

2. W sytuacji nauczania zdalnego nauczyciel będzie oceniał wiedzę i umiejętności ucznia  w formie: 
a. testów online 
b. pracy w grupie w czasie lekcji 
c. pracy indywidualnej w czasie lekcji 

https://www.office.com/
https://uonetplus.resman.pl/rzeszow
https://docs.google.com/forms/create?hl=pl
http://www.testportal.pl/
https://zpe.gov.pl/

