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Przedmiot INFORMATYKA (dotyczy klas pracujących z eZeszytem) 

Typ szkoły i poziom SZKOŁA PODSTAWOWA, klasy V-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Formy i sposoby 
oceniania, 

ich planowana ilość, 
zakres 
materiału 

 Ocenie podlegają: 
 Wiedza i umiejętności obejmujące: 

 znajomość pojęć informatycznych, ilustrowanie wiedzy informatycznej 

przykładami, 
 wykazywanie różnic i podobieństw w obsłudze różnych programów 

komputerowych, 

 obrona i argumentacja własnego punktu widzenia przy zastosowaniu 

posiadanej wiedzy, 

 prezentacja informacji z różnych źródeł. 
 Umiejętności praktyczne w formie: 

 praktycznych zadań bieżących (indywidualnych i w formie projektów 
grupowych), quizów, aktywności*, 

 prac dodatkowych przygotowanych przez ucznia na temat podany przez 

nauczyciela**. 

 

* Zakresy procentowe wg skali ujętych w WZO obowiązującym w szkole. 
Wszystkie prace ucznia zapisywane będą w eZeszytach na platformie 

e-learningowej; uczniowie logują się do zeszytu za pomocą następujących danych: 
adres platformy e-learningowej, na której umieszczone zostały eZeszyty: 
e-sp74.pl 

użytkownik (indywidualny login): mail ucznia w domenie sp74.pl 

hasło: SP74moodl€ 

** forma pracy ustalana z uczniem indywidualnie i zależy od dostępnych dla niego 
aplikacji i urządzeń 

 
Dodatkowe zadania 
podlegające ocenie 

 udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych związanych 
z naukami informatycznymi 

 udział w projektach szkolnych i międzyszkolnych dotyczących informatyki 

i technologii informacyjnej. 

Termin 
wcześniejszego 
powiadomienia 
uczniów o kontroli i 
ocenie 

 

 

Nie dotyczy (ocenie podlegają bieżące prace ucznia na lekcji). 

Kryteria 
poszczególnych ocen 
w przypadku 
punktowanych form 
oceniania 

 Obowiązkowymi formami sprawdzania postępów ucznia prace praktyczne 

zaplanowane do poszczególnych jednostek lekcyjnych 

 W usprawiedliwionych przypadkach uczeń wykonuje prace w innym niż 
klasa terminie, uzgodnionym z nauczycielem 

 Zakresy procentowe wg skali ujętych w WZO obowiązującym w szkole 

Kryteria oceniania, 
wymagania na 
poszczególne oceny 

 

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

 W umówionym terminie, uczeń, który nie był obecny na lekcji, powinien 
uzupełnić zaległości. Po ustalonym z nauczycielem terminie brak zadania 
skutkuje wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej. 

 Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę w terminie podanym przez 

nauczyciela. Wskazany termin jest nieprzekraczalny (z wyjątkiem sytuacji 
losowych). Nie ma możliwości poprawy wszystkich prac na koniec 
semestru / roku szkolnego. 

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

 

 
 Uczeń, który potrzebuje wsparcia, aby uzupełnić zaległości lub poprawić 

pracę praktyczną, może skorzystać z lekcji wyrównawczej w terminie 

wskazanym przez nauczyciela.  

 

 

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

 Na ocenę semestralną mają wpływ: 
 oceny cząstkowe z poszczególnych prac praktycznych, 

 oceny wykazujące stopień opanowania wiedzy, 

 sumienność i rzetelne podejście do zadań obowiązkowych (w tym 
terminowe uzupełnianie zaległości i bieżąca poprawa wyników) 

 

Ustalając ocenę końcoworoczną nauczyciel bierze pod uwagę przyrost wiedzy 

i umiejętności ucznia uwzględniając jego indywidualne możliwości i predyspozycje 
oraz zalecenia opinii/orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel. 

Tryb i warunki 
poprawiania 
proponowanej oceny 
śródrocznej lub 
końcoworocznej 

 
Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę w terminie podanym przez nauczyciela. 
Wskazany termin jest nieprzekraczalny (z wyjątkiem sytuacji losowych). Nie ma 
możliwości poprawy wszystkich prac na koniec półrocza / roku szkolnego. 

Możliwość uzyskania 
oceny w przypadku 
nieklasyfikowania 

w pierwszym półroczu 

 
 

Zgodnie z zasadami WZO. 

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

 W dzienniku lekcyjnym wprowadza się skróty: 
ZP - bieżące zadania praktyczne 
QI - quiz interaktywny 

Ak - aktywność 

PD - praca dodatkowa 

Dopuszczalne dodatkowe oznaczenia: 
nb – uczeń nieobecny podczas kontroli, nie uzyskał oceny 
np – uczeń nieprzygotowany do zajęć 
bz – brak zadania, uczeń nie wykonał/ nie przesłał zadania do oceny 
plus (+) , minus(-) – przy ocenach cząstkowych 

 
Inne uwagi 

Przy ocenie pracy ucznia brana jest pod uwagę systematyczność jego pracy oraz 
stopień wykorzystania możliwości ucznia. 

Ustalając ocenę należy wziąć pod uwagę zalecenia opinii/orzeczeń z poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. 

 


