
Przedmiotowe zasady oceniania
z informatyki w klasie 5
rok szkolny 2021/2022

 Cele kształcenia – wymagania ogólne
1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i

abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania
informacji.

2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych
urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie,
wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.

3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym
znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania
obliczeń i programów.

4. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym
w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

5. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i
ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia
społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla
bezpieczeństwa swojego i innych.

W trybie stacjonarnym sprawdzając wiadomości i umiejętności
uczniów biorę pod uwagę następujące formy aktywności:

Forma aktywności Waga Uwagi
Ćwiczenia
wykonywane  podczas
lekcji (indywidualnie
lub w grupach)

3 Oceniane jest:
● wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią,
● rzetelność i dokładność wykonania poleceń,
● stopień samodzielności i biegłości w posługiwaniu się

sprzętem i oprogramowaniem,
● umiejętność doboru narzędzia do realizowanego

zadania,
● staranność i estetykę pracy,
● zapisanie wykonanej pracy we właściwym miejscu na

dysku,
● umiejętność pracy w zespole,



● indywidualne możliwości ucznia.

Aktywność,
odpowiedzi ustne,
udział w dyskusjach

1 Ocieniana jest:
● samodzielność rozwiązywania zadań,
● aktywność,
● przestrzeganie regulaminu pracowni.

Projekty
długoterminowe

3 Oceniana jest:
● poprawność zadania oraz zastosowane formy w pracy,

którą uczniowie wykonują przez 2-3 tygodnie

Zadania dodatkowe 2 Obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych
uczniów, wykonanie pomocy naukowych, gazetki szkolnej,
prezentacji multimedialnych.

Oceniany jest:
● stopień zaangażowania w wykonanie pracy,

● estetyka wykonania,
● wkład pracy ucznia i jego indywidualne możliwości,
● sposób prezentacji,
● oryginalność i pomysłowość pracy.

Udział w konkursach
szkolnych lub
międzyszkolnych
wykorzystujących
narzędzia  TIK (np.:
prezentacja, mem,
plakat graficzny itp.)

3 nieobowiązkowa forma aktywności; ma wpływ na
podwyższenie oceny końcowej

W trybie zdalnym sprawdzając wiadomości i umiejętności uczniów
biorę pod uwagę następujące formy aktywności:
Forma aktywności Waga Uwagi
Zadania domowe 2 Oceniane jest:

● wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią,
● rzetelność i dokładność wykonania poleceń,
● umiejętność doboru narzędzia do realizowanego

zadania,
● staranność i estetykę pracy,
● indywidualne możliwości ucznia.

Projekty
długoterminowe

3 Oceniana jest:
● poprawność zadania oraz zastosowane formy w pracy,

którą uczniowie wykonują przez 2-3 tygodnie



Aktywność 2 Obejmuje dodatkowe zadania dla zainteresowanych
uczniów.

Oceniana jest:
● stopień zaangażowania w wykonanie pracy,

● wkład pracy ucznia i jego indywidualne możliwości,
● sposób prezentacji,
● oryginalność i pomysłowość pracy.

Udział w konkursach
szkolnych lub
międzyszkolnych
wykorzystujących
narzędzia  TIK (np.:
prezentacja, mem,
plakat graficzny itp.)

3 nieobowiązkowa forma aktywności; ma wpływ na
podwyższenie oceny końcowej

Opis wymagań ogólnych, które uczeń musi spełnić, aby uzyskać daną
ocenę:

Ocena celująca (6) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z
lekcji oraz dostarczone przez nauczyciela trudniejsze zadania dodatkowe; jest
aktywny i pracuje systematycznie; posiada wiadomości i umiejętności wykraczające
poza te, które są wymienione w planie wynikowym; w konkursach informatycznych
przechodzi poza etap szkolny; w razie potrzeby pomaga nauczycielowi (np.
przygotowuje potrzebne na lekcję materiały pomocnicze, pomaga kolegom w pracy);
pomaga nauczycielom innych przedmiotów  w wykorzystaniu komputera na ich
lekcjach.

Ocena bardzo dobra (5) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie
zadania z lekcji; jest aktywny i pracuje systematycznie; posiada wiadomości i
umiejętności wymienione w planie wynikowym; w razie potrzeby pomaga
nauczycielowi (pomaga kolegom w pracy).

Ocena dobra (4) – uczeń wykonuje samodzielnie i niemal bezbłędnie łatwiejsze oraz
niektóre trudniejsze zadania z lekcji; pracuje systematycznie i wykazuje postępy;
posiada wiadomości i umiejętności wymienione w planie wynikowym.

Ocena dostateczna (3) – uczeń wykonuje łatwe zadania z lekcji, czasem z niewielką
pomocą, przeważnie je kończy; stara się pracować systematycznie i wykazuje
postępy; posiada większą część wiadomości i umiejętności wymienionych w planie
wynikowym.

Ocena dopuszczająca (2) – uczeń czasami wykonuje łatwe zadania z lekcji,
niektórych zadań nie kończy; posiada tylko część wiadomości i umiejętności
wymienionych w planie wynikowym, jednak brak systematyczności nie przekreśla



możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy informatycznej oraz
odpowiednich umiejętności w toku dalszej nauki.

Jak uczeń może poprawić ocenę niedostateczną?

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną lub ocenę dopuszczającą w trakcie zajęć
dodatkowych poza lekcją w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania (gdy pracownia
komputerowa jest otwarta) lub w domu- w trakcie nauki zdalnej.

Jak uczeń może poprawić ocenę roczną?

Warunki- Poprawić proponowaną ocenę przez nauczyciela może tylko uczeń, który
nie złamał ani razu regulaminu pracowni.
Tryb- Uczeń poprawia ocenę wykonując powtórnie najgorzej ocenione zadania w
trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją (np. w godzinach, kiedy pracownia jest
otwarta) lub w domu jeśli szkoła pracuje w trybie zdalnym.

Co powinien zrobić uczeń, gdy był dłużej nieobecny?

Jeśli liczba niewykonanych ćwiczeń przekroczy 20% wszystkich prac w danym
semestrze, uczeń powinien to nadrobić wykonując zaległe prace po lekcjach w
pracowni lub w domu.

Średnia ważona służąca wystawianiu pełnych ocen semestralnych i
rocznych:

Średnia
ważona

Ocena

5,15 - 6,00 celujący

4,70 - 5,14 bardzo dobry

3,70 - 4,69 dobry

2,70 - 3,69 dostateczny

2,00 - 2,69 dopuszczający

0,00 - 1,99 niedostateczny
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