
Przedmiotowe	zasady	oceniania	z	Zajęć	komputerowych	i	Informatyki		
w	Szkole	Podstawowej	nr	74	im.	Mikołaja	Kopernika		

w	Poznaniu.	
 
 
Przedmiot Zajęcia komputerowe, Informatyka 
Typ szkoły i poziom Szkoła podstawowa, klasy IV -VII 
Formy i sposoby oceniania, 
ich planowana ilość, zakres 
materiału. 

Odpowiedź ustna – stopień opanowania wiadomości   
i umiejętności wynikających z podstawy programowej 
nauczania Zajęć komputerowych i Informatyki oraz 
wymagań programowych. 
Samodzielność pracy w pracowni i w domu. 
Zadania domowe – wyrywkowa kontrola. 
Estetyka i dokładność wykonywanych zadań. 
Aktywność na lekcji – bieżąca ocena. 
Prezentacje uczniowskie i inne zadania długoterminowe 
tematyka wyznaczona przez nauczyciela. 
Nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych lub brak zadania 
domowego – 2 razy w półroczu. 

Dodatkowe zadania 
podlegające ocenie. 

Uczestnictwo w konkursach, olimpiadach szkolnych 
 i międzyszkolnych. 
Praca wykraczająca poza zakres programowy- prezentacje 
na temat wybrany przez ucznia lub zaproponowany przez 
nauczyciela. 
Wykonywanie prac na rzecz szkoły w czasie wolnym. 

Termin wcześniejszego 
powiadomienia uczniów o 
kontroli i ocenie. 

Odpowiedź ustna – bez zapowiedzi. 
Referat i projekt – co najmniej tydzień przed prezentacją. 
Zadanie domowe – bez zapowiedzi. 

Kryteria poszczególnych 
ocen w przypadku 
punktowanych form ocenia 

Celujący 95 -  100 % pkt. 
Bardzo dobry 86 -  94 %   
Dobry 70 -  85 %   
Dostateczny 50 -  69 %   
Dopuszczający 30 -  49 %   
Niedostateczny 0 -  29 % 
Cwiczenia praktyczne: 
Kryteria ogólne: 

• zgodność z projektem 
• stopień samodzielności pracy 
• oryginalność rozwiązań 
• wkład pracy ucznia 
• estetykę wykonania   

Kryteria oceniania, 
wymagania na poszczególne 
oceny. 

Zgodnie z WSO . 

Tryb poprawiania ocen 
cząstkowych lub ich 
uzyskania w przypadku 
nieobecności ucznia. 

Możliwość jednokrotnego poprawiania oceny w terminie 14 
dni od daty podania informacji o ocenie  (w uzasadnionych 
przypadkach nauczyciel może przedłużyć termin). 



Poprawa odbywa się w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela. 
Uczący ma prawo wskazać uczniowi oceny ndst., które trzeba 
poprawić. Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) w szkole, 
w trakcie realizacji zadania praktycznego musi pracę wykonać 
w terminie ustalonym  z nauczycielem. Uczeń, który nie 
wykonał pracy praktycznej z powodu braku przygotowania 
do zajęć lub nieusprawiedliwionej nieobecności  w szkole, jest 
zobowiązany zaliczyć zadanie praktyczne w formie ustalonej 
z  nauczycielem w wyznaczonym terminie. 

Możliwość skorzystania z 
dodatkowej pomocy ze strony 
nauczyciela w przypadku 
trudności w nauce, 
nadrobienia braków i 
zaległości przez ucznia. 

W terminie uzgodnionym indywidualnie pomiędzy uczniem   
i nauczycielem. 

Sposób ustalania oceny 
śródrocznej i 
końcoworocznej, wpływ 
poszczególnych ocen 
cząstkowych na oceny 
końcowe. 

Ocena śródroczna jest ustalana na podstawie ocen 
cząstkowych, końcoworoczna - na podstawie śródrocznej 
i cząstkowych  z II półrocza. 
 
ŚREDNIA WAŻONA OCEN   
Forma aktywności -  waga 1 
Działalność praktyczna -  waga 1 
Odpowiedzi ustane - waga 1 
Projekty i prezentacje - waga 1 
Aktywność i zaangażowanie -waga 1 
Prace domowe -waga 1 
Udział w konkursie -waga 1 

Tryb i warunki poprawiania 
proponowanej oceny 
śródrocznej lub 
końcoworocznej.   
  

W przypadku oceny niedostatecznej: 
• jeśli uczeń nie podejmował wcześniej prób poprawy – 

test odpowiednio z całego semestru lub roku, 
• jeśli uczeń podejmował próby poprawy – test ze 

wskazanej partii materiału. 

Możliwość uzyskania oceny 
w przypadku 
nieklasyfikowania w 
pierwszym semestrze. 

 
 Zgodnie z zasadami WSO. 

Opis innych symboli 
stosowanych przez 
nauczyciela w dzienniku 
lekcyjnym na stronach z 
ocenami lub w zeszycie 
przedmiotowym. 

Plus lub minus przy ocenie cząstkowej. 

Inne uwagi 
  
  

Przy ocenie pracy ucznia brana jest pod uwagę 
systematyczność oraz stopień wykorzystania możliwości 
dziecka oraz dbałość  o stanowisko pracy, zaangażowanie i 
przygotowanie do lekcji. Ustalając ocenę należy wziąć pod 
uwagę opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 


