
Przedmiotowy system oceniania INFORMATYKA 
 

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące 
dokumenty:  
 
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ j z dnia 03. 
08. 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych oraz przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów w szkołach publicznych. 
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 
2 w Gryfinie.  
3. Podstawę programową z informatyki.  
 
Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
KLASY IV–VI 

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1) tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo) 
informacje, takie jak: 
a) obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje, 
b) obiekty z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych; 
2) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na: 
a) rozwiązanie problemów z życia codziennego i z różnych przedmiotów, np. 
liczenie średniej, pisemne wykonanie działań arytmetycznych, takich jak 
dodawanie i odejmowanie, 
b) osiągnięcie postawionego celu, w tym znalezienie elementu w zbiorze 
nieuporządkowanym lub uporządkowanym, znalezienie elementu najmniejszego 
i największego, 
c) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie; 
3) w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: 
określenie problemu i celu do osiągniecia, analiza sytuacji problemowej, 
opracowanie rozwiązania, sprawdzenie rozwiązania problemu dla 
przykładowych danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub 
programu. 

 

 

 



II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 

1) projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania: 
a) pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z 
wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz 
zdarzeń, 
b) prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera; 
2) testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi 
założeniami i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów; 
3) przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posługując się 
podstawowymi aplikacjami (edytor tekstu oraz grafiki, arkusz kalkulacyjny, 
program do tworzenia prezentacji multimedialnej) na swoim komputerze lub w 
chmurze, wykazując się przy tym umiejętnościami: 
a) tworzenia ilustracji w edytorze grafiki: rysuje za pomocą wybranych 
narzędzi, przekształca obrazy, uzupełnia grafikę tekstem, 
b) tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, 
wstawia do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy 
numerowane i punktowane, 
c) korzystania z arkusza kalkulacyjnego w trakcie rozwiązywania zadań 
związanych z prostymi obliczeniami: wprowadza dane do arkusza, formatuje 
komórki, definiuje proste formuły i dobiera wykresy do danych i celów 
obliczeń, 
d) tworzenia krótkich prezentacji multimedialnych łączących tekst z grafiką, 
korzysta przy tym z gotowych szablonów lub projektuje według własnych 
pomysłów; 
4) gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy oraz potrzebne 
zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach, a także w środowiskach 
wirtualnych (w chmurze). 

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami 
komputerowymi. Uczeń: 

1) opisuje funkcje podstawowych elementów komputera i urządzeń 
zewnętrznych oraz: 
a) korzysta z urządzeń do nagrywania obrazów, dźwięków i filmów, w tym 
urządzeń mobilnych, 
b) wykorzystuje komputer lub inne urządzenie cyfrowe do gromadzenia, 
porządkowania i selekcjonowania własnych zasobów; 
2) wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet): 
a) do wyszukiwania potrzebnych informacji i zasobów edukacyjnych, nawigując 
między stronami, 
b) jako medium komunikacyjne, 



c) do pracy w wirtualnym środowisku (na platformie, w chmurze), stosując się 
do sposobów i zasad pracy w takim środowisku, 
d) organizuje swoje pliki w folderach umieszczonych lokalnie lub w sieci. 
 

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń: 

1) uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu posługując się technologią 
taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, 
dedykowany portal edukacyjny; 
2) identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym 
rozwiązywaniem problemów; 
3) respektuje zasadę równości w dostępie do technologii i do informacji, w tym 
w dostępie do komputerów w społeczności szkolnej; 
4) określa zawody i wymienia przykłady z życia codziennego, w których są 
wykorzystywane kompetencje informatyczne. 

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 

1) posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; 
przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
2) uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do 
własności intelektualnej; 
3) wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz 
do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich; 
4) stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem 
komputer wraz z zawartymi w nim informacjami. 

 
 
II. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów  
Oceniane są:  
1. Zadania praktyczne wykonywane na lekcji.  
Ocenie podlega:  
- wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią;  
- stopień samodzielności wykonywania zadania;  
- pilność;  
- końcowy efekt pracy (jakość pracy).  
- umiejętność pracy w zespole;  
2. Odpowiedzi ustne.  
Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów  
informatycznych: najczęściej odpowiedź ustna związana jest z wypowiedziami  
uczniów w trakcie dyskusji i pracy przy komputerze.  



3. Aktywność podczas pracy na lekcji.  
Ocenie podlega:  
- aktywność ucznia w czasie zajęć; aktywność na lekcjach nagradzana jest 
„plusami”. Za 3 zgromadzone „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  
Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie 
poprawnych  odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, 
aktywną pracę w grupach. 
- stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć;  
- zainteresowanie tematem lekcji;  
- przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji.  
 
Sposób wystawiania oceny śródrocznej i rocznej 

l.p Forma podlegająca ocenie  waga                    

1. Zadania praktyczne obejmujące część działu 

programowego  

  3 

2.  Odpowiedź ustna  2 

3.  Praca domowa   1 

4.  Aktywność:     projekt 

 praca na lekcji  

 konkursy szkolne /zewnętrzne 

 zajęcia dodatkowe (koło) 

 prace dodatkowe 

  nieprzygotowanie do lekcji 

  

  

 3 

 1 

 3/ 4 

 2 

 2 

 1 

 
 
 
Ocenę końcową oblicza się wg wzoru: 

 średnia ważona  =   ocena x waga + ocena x waga + ……… 

suma wag poszczególnych ocen 

 

 



 

Uwaga: 
a) W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczenia zadań 

praktycznych  w terminie 2 tygodni od momentu powrotu do szkoły 
 

b) Uczeń , który nie przystąpił do zaliczenia zadań praktycznych otrzymuje 
ocenę niedostateczną.  

c) Nauczyciel może umożliwić uczniowi poprawę zadań praktycznych, z 
których uzyskał on ocenę nie wyższą niż dostateczna w terminie  dwóch 
tygodni od daty otrzymania oceny . 

d)  Podczas wystawiania oceny śródrocznej i rocznej bierze się pod uwagę  
wszystkie oceny. 
 

e) Wyliczona średnia ważona daje nam ocenę: 
od 1,75 do 2,74 dopuszczający  
od 2,75 do 3,74 dostateczny  
od 3,75 do 4,74 dobry 
od 4,75 do 5,74 bardzo dobry 
od 5,75 i powyżej celujący 
 

f) Uczeń w ciągu semestru może być bez usprawiedliwienia   
nieprzygotowany do lekcji tyle razy, ile wynosi tygodniowy wymiar 
godzin informatyki w danej klasie. Zgłoszenia takiego dokonuje na 
początku lekcji. 
 

 Sposób uzasadniania oceny śródrocznej/rocznej 
a) Ocena śródroczna lub roczna liczona jest jako średnia ważona ocen 

bieżących.  
b) Ocena roczna może być wyższa o 1 stopień w stosunku do oceny 

semestralnej z zastrzeżeniem &73 Statutu Szkoły 
c) Wagi poszczególnych form podlegających ocenie podawane są uczniom 

na początku każdego roku szkolnego. 
 

Opracowała 
Marta Mróz 


