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ZASADY OCENIANIA  

 
INFORMATYKA (kl. 4-8) 

 
 

 

Stosowane formy sprawdzania 
wiadomości i umiejętności 

Tematyka Termin 

praca na lekcji – do 8 razy w semestrze z bieżącego lub ostatniego 
tematu 

cały 
semestr 

odpowiedzi ustne – do 2 razy w 
semestrze 

bieżące wiadomości cały 
semestr 

ocena za zeszyt przedmiotowy prowadzenie zeszytu grudzień 
oraz maj 

kartkówka czytanie tekstów 
komputerowych 

raz w roku 

sprawdziany  
– praktyczne lub teoretyczne 

po zakończeniu działu jeden-trzy 
razy w 

semestrze 

praca w grupie (projekty) zgodnie z rozkładem 
materiału 

jeden-trzy 
razy w 

semestrze 

 
 

1. Wymagania na poszczególne oceny:  
Oceny na koniec roku szkolnego oraz na koniec semestru będą wystawione na 
podstawie wymagań określonych w Szkolnym Systemie Oceniania. 
Poziom opanowania umiejętności i wiedzy na poszczególne oceny będzie wynikał z 
ocen uzyskanych z zastosowanych podczas zajęć form sprawdzania wiedzy i 
umiejętności.  
 

• Każda ocena będzie wystawiona przez nauczyciela na podstawie kryteriów 
podawanych uczniom na bieżąco.  

• Ocena semestralna będzie wypadkową ocen cząstkowych. 

• Ocena na koniec roku będzie wypadkową ocen cząstkowych drugiego semestru 
oraz oceny za pierwszy semestr. 

 
2. Warunki i tryb uzyskania wyższej lub niższej oceny klasyfikacyjnej od 
przewidywanej. 
Zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania do końca grudnia/ maja nauczyciel 
podaje przewidywaną ocenę na koniec semestru/roku szkolnego (w przypadku oceny 
niedostatecznej powiadamia rodzica na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym 
Rady Pedagogicznej). 
Przewidywana ocena może ulec podwyższeniu w przypadku otrzymania przez 
ucznia ocen ze sprawdzianów lub z pracy na lekcji średnio o stopień wyższych od 
przewidywanej oceny. 
Przewidywana ocena może ulec obniżeniu w przypadku otrzymania przez ucznia 
ocen ze sprawdzianów lub z pracy na lekcji średnio o stopień niższych od 
przewidywanej oceny oraz w przypadku braku lub bardzo niestarannego 
prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 
 
 



3.Termin oddawania prac pisemnych i przekazywania wyników sprawdzianów 
praktycznych. 
Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel oddaje na następnej lekcji.  
Wyniki sprawdzianów praktycznych nauczyciel podaje na bieżącej lub następnej 
lekcji. 
W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy można przedłużyć o jeden tydzień. 
 
4. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł pisać pracy pisemnej z całą klasą, 
nauczyciel wyznacza mu nie dłuższy niż miesięczny termin pisania pracy. 
Takie same zasady dotyczą sprawdzianów praktycznych. 
 
5. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej z pracy pisemnej 
nauczyciel wyznacza uczniowi termin pracy pisemnej na zasadach określonych w 
punkcie 4. 
Takie same zasady dotyczą sprawdzianów praktycznych. 
 
6. Uczeń, który otrzyma ocenę ze sprawdzianu niższą od oczekiwanej, może 
uzgodnić z nauczycielem poprawę oceny pod warunkiem rzetelnego przygotowania 
się do poprawy. Poprawa powinna się odbyć nie później niż miesiąc od otrzymania 
oceny. 
 
7. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego do prowadzenia zajęć zostanie 
wykorzystany Microsoft Teams. Każdy uczeń jest zobowiązany zalogować się do 
systemu w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego lekcję. 
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