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Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w gimnazjum 
 

Ogólne kryteria oceniania 
1. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania zeszytu ćwiczeń i zeszytu 

przedmiotowego. 

2. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

3. Sprawdziany są obowiązkowe 

4. Uczeń nieobecny z przyczyn losowych na sprawdzianie zgłasza 

gotowość do napisania w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

w przypadku nie zgłoszenia otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nie 

przygotowania się do lekcji. 

 

 

 

Oceny końcoworoczne wystawiane są na podstawie: 
 
I waga – 0,70 (działania podejmowane samodzielnie: sprawdziany, kartkówki, 

odpowiedzi)  

II waga – 0,30 (działania podejmowane z pomocą nauczyciela) 

 

100,00% 90,00% 5 bardzo dobry 5 4,5 

89,00% 76,00% 4 dobry 4,45 3,8 

75,00% 55,00% 3 dostateczny 3,75 2,8 

54,00% 40,00% 2 dopuszczający 2,75 2 

39,00% 0,00% 1 niedostateczny 1,95 0 
 

Wymagania na poszczególne oceny 
 
K (osiągnięcia konieczne) – dopuszczający (od 40 % do 54%) 

Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część 

umiejętności zawartych w podstawie programowej. Pracuje 
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niesystematycznie, postępy są zmienne, nie wszystkie działania są 

prowadzone do końca 

 
P (osiągnięcia podstawowe) – dostateczny (od 55% do 75%) 

Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, niekiedy z pomocą 

nauczyciela. Pracuje systematycznie, wykazuje podstępy. W większości 

przypadków działanie są prowadzone do końca. 

R (osiągnięcia rozszerzające) – dobry (od 76% do 89%) 

Dotyczą wiadomości i umiejętności wzbogacających tematy z poziomów 

K i P; 

Uczeń samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

a posiadane wiadomości i umiejętności pozwalają na zrozumienie większości 

materiału. 

D (osiągnięcia dopełniające) – bardzo dobry (od 90%) 

Obejmują umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze problemowym; 

Uczeń opanował cały zakres zrealizowanych treści programowych. Sprawnie 

posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Samodzielnie 

rozwiązuje różnorodne problemy. 

W (osiągnięcia wykraczające) -  celujący 

 poza program nauczania; 

Bierze udział w konkursach przedmiotowych. Podejmuje się dodatkowych 

działań. Uczeń jest aktywny, służy pomocą innym. 

 

Warunki podniesienia oceny końcoworocznej na wyższą 
 
1. Warunki, które musi spełnić uczeń: 

a) Systematycznie uczęszczać na zajęcia. 

b) Wykazać się wiadomościami i umiejętnościami na ocenę, o którą się 

ubiega.(kryteria) 

c) Ustalić termin z prowadzącym w ciągu 7 dni od wystawienia 

proponowanych ocen. 

2. Forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności: 
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a) Test (15 min) 

b) Zadania praktyczne (60 min) 

3. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności odbywa się w obecności 

nauczyciela uczącego 

 


