
PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI 
 

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej Nr 163 im. Batalionu Zośka w Warszawie 
 
 

 

I. Postanowienia ogólne  
1. Celem PZO jest jasne określenie zasad, którymi będzie kierował się nauczyciel przy wystawianiu ocen z 

informatyki.  
2. Uczniowie zostają zapoznani z PZO na pierwszej lekcji informatyki w roku szkolnym  
3. W sprawach nieokreślonych w PZO obowiązują przepisy Statutu. 

 

II. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny stanowią odrębny dokument. 

 

III. Formy aktywności ucznia podlegające sprawdzaniu osiągnięć edukacyjnych:  
 kartkówka, test, sprawdzian, praca klasowa – w formie pisemnej lub praktycznej
 praca na lekcji bieżąca i długoterminowa
 praca dodatkowa
 konkursy: szkolne, pozaszkolne

 

IV. Przygotowanie do lekcji polega na posiadaniu:  
 wiadomości i umiejętności z bieżących lekcji


 znajomości własnego loginu i hasła, co umożliwia zalogowanie się do systemu i odpowiednią pracę 

na lekcji.



V. W semestrze możliwe jest dwukrotne nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na 
początku lekcji. 

 

VI. 

 

Aktywność lekcyjna może być oceniona „+” 

 

lub 

 

„–” , które przeliczane są na ocenę: 
 
(+++++)= 5, 

(++++ –)= 4, (+++ – –)= 3, (++ – – –)= 2, (+ – – – –)= 1 

 
VII. Poprawa ocen: 
 

 Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu/pracy klasowej (za wyjątkiem sprawdzianów diagnozujących) 
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nie ma popraw na ocenę celującą.


 Uczeń może poprawić ocenę z każdej kartkówki określonej przez nauczyciela jako „kluczowa” w terminie 

dwóch tygodni od otrzymania oceny. O tym które to kartkówki nauczyciel informuje po oddaniu 

sprawdzonych prac. Nie ma popraw na ocenę celującą.
 Uczeń ma możliwość poprawy niedostatecznej proponowanej oceny klasyfikacyjnej zgodnie ze Statutem.

 

VIII. Ocenę semestralną uczeń otrzymuje na podstawie średniej ważonej, z uwzględnieniem zapisów w Statucie.  
Do średniej tej przyjmuje się następujące wagi ocen:  
 Zaliczenie pierwszego semestru – waga oceny 5,



 prace klasowe, sprawdziany, prace kilku lekcyjne projektowe, konkursy – waga oceny: 3
 kartkówki, prace 2-3 lekcyjne, prace dodatkowe – waga oceny: 2
 bieżąca aktywność lekcyjna – waga oceny: 1
 aktywność semestralna – waga oceny: 2
 zaliczenie semestralnej oceny niedostatecznej w ramach programu naprawczego – waga oceny: 5

 

ś          

Ocena semestralna wystawiana jest w zależności od uzyskanej średniej semestralnej następująco: 
 

średnia 1,00 – 1,7 – niedostateczny 
 

1,71 – 2,6 – dopuszczający 
 

2,61 – 3,6 – dostateczny 
 

3,61 – 4,6 – dobry 
 

4,61 – 5,1 – bardzo dobry 
od 5,11 – celujący. 

 
 
 

IX. Ocenę końcowo roczną uczeń otrzymuje na podstawie średniej rocznej będącej średnią wszystkich ocen 
cząstkowych uzyskanych w obu semestrach, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w Statucie. 

 
Ocena wystawiana jest zgodnie z uzyskaną średnią roczną w następujący sposób: 

 
średnia 1,00 – 1,7 – niedostateczny 

 
1,71 – 2,6 – dopuszczający 

 
2,61 – 3,6 – dostateczny 

 
3,61 – 4,6 – dobry 

 
4,61 – 5,1 – bardzo dobry 
od 5,11 – celujący. 

 

 

X. Nauczyciel ustnie udziela uczniowi informacji o jego postępach edukacyjnych, komentując bieżącą pracę na 

lekcji, wskazując jej słabe i mocne strony, określając rzeczy które wymagają poprawy oraz kierunki pracy na 

przyszłość. 


