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Przedmiotowy System Oceniania  
z informatyki/informatycznych przedmiotów zawodowych 

 
1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

 

Sposoby sprawdzania 
osiągnięć 

Skrót Waga oceny 

Sprawdzian S 3 

Projekt indywidualny PI 3 

Projekt zespołowy PZ 2 

Ćwiczenie laboratoryjne L 2 

Krótki sprawdzian KS 2 

Zeszyt Z 1 

Zadanie domowe ZD 1 

Aktywność A 1 

 
2. Oceny cząstkowe: 
Sprawdziany mogą być przeprowadzane w postaci praktycznej lub teoretycznej 
(ćwiczenie laboratoryjne obejmujące materiał danego działu, test online, sprawdzian 
pisemny). Zapowiada się je z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem i 
przeprowadza po zakończeniu odpowiedniego działu. 
Projekty przeprowadza się tylko na zakończenie odpowiedniego działu. Zarówno 
projekty jak i zadania domowe można wykonywać w domu. Ćwiczenie laboratoryjne 
polega na wykonaniu czynności, która wykorzystuje wiedzę nt. przerobionego już – na 
wcześniejszych zajęciach – materiału. Krótki sprawdzian to skrócona forma 
sprawdzenia osiągnieć edukacyjnych z – maksymalnie – 3 ostatnich lekcji. Może on być 
przeprowadzony w postaci testu online lub sprawdzianu pisemnego. Nie musi on być 
zapowiadany. Zeszyt przedmiotowy oceniany jest pod koniec każdego semestru. 
Poprzez aktywność rozumie się czynne uczestnictwo w zajęciach, uczestnictwo w kole 
przedmiotowym, olimpiadach i konkursach oraz wykonywanie prac dodatkowych, np. 
referatów, prezentacji, planszy poglądowych itp. Aktywność jest oceniana „plusami” i 
„minusami”. W przypadków „plusów” i „minusów” na końcu wyciągnięta zostaje na ich 
podstawie ocena zbiorcza, zgodnie ze schematem: 

 
++++ = ocena 5, 
+++- = ocena 4, 
++-- = ocena 3, 
+--- = ocena 2, 
---- = ocena 1. 

 
W przypadku nieosiągnięcia limitu plusów/minusów, mogą one służyć do 
podciągnięcia/obniżenia oceny końcowej, lub zostać przepisane na kolejny semestr. 
Gdy sytuacja taka ma miejsce pod koniec II semestru i wobec braku wątpliwości co do 
oceny końcowej, plusy/minusy ulegają niwelacji. 
Uczeń raz w semestrze może być nieprzygotowany, nie dotyczy to zapowiedzianych 
form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Przez nieprzygotowanie się do lekcji 
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rozumie się: brak zadania domowego, niegotowość do krótkiego sprawdzianu lub 
ćwiczenia laboratoryjnego. 

 
3. Zasady poprawiania ocen cząstkowych: 
Oceny poprawiać można wyłącznie ze sprawdzianów. Oceny pozytywne można 
poprawiać tylko raz (w przeciągu 2 tygodni od otrzymania wyników), oceny 
niedostateczne natomiast do skutku, przy czym druga i więcej popraw dają możliwość 
uzyskania oceny maksymalnie dopuszczającej. Do średniej ocen wlicza się ocena 
lepsza. W przypadku nieobecności na sprawdzianie, krótkim sprawdzianie, bądź 
związanym z nieobecnością na zajęciach niewykonaniem projektu, ćwiczenia 
laboratoryjnego lub zadania domowego istnieje konieczność zaliczenia przez ucznia 
tych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w przeciągu 2 tygodni od momentu 
powrotu do szkoły. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje oceną 
niedostateczną. 

 
4. Sposób ustalania oceny końcowej: 
Ocena klasyfikacyjna za semestr ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych metodą 
tzw. średniej ważonej.  Średnia ta jest ustalana – w najogólniejszym przypadku – wg 
wzoru: 

 

𝑆𝑟 =
3 × 𝑆 + 3 × 𝑃𝐼 + 2 × 𝑃𝑍 + 2 × 𝐿 + 2 × 𝐾𝑆 + 1 × 𝑍 + 1 × 𝑍𝐷 + 1 × 𝐴

𝑤
, 

 
gdzie: Sr – średnia, S – sprawdzian, PI – projekt indywidualny, PZ – projekt zespołowy, L 
– ćwiczenie laboratoryjne, KS – krótki sprawdzian, Z – zeszyt, ZD – zadanie domowe, A 
– aktywność, w – suma poszczególnych wag ocen. 
Ocena wyższa stawiana jest począwszy od średniej wynoszącej: C + 0,7, gdzie: C – część 
całkowita oceny. Na przykład: 3,7 daje możliwość wystawienia oceny 4, podczas gdy 
średnia wynosząca 3,69 to jeszcze ocena dostateczna. 

 
5. Rozkład procentowy wymagań na poszczególne oceny: 
 

Ocena Przedziały (% punktów) 

niedostateczna <0, 50> 

dopuszczająca <51, 60> 

dostateczna <61, 75>  

dobra <76, 90> 

bardzo dobra <91, 100> 

 

 Za uzyskanie oceny bardzo dobrej i bezbłędne wykonanie zadania dodatkowego (jeżeli 
dostępne) –  celujący. 
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6. Jawność ocen: 

 nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach 
edukacyjnych oraz sposobie sprawdzania osiągnięć, 

 ocen jest jawna zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów),  

 na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 
ocenę może ją uzasadnić. 

7. Opinie: 
W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce lub ze stwierdzonymi 
deficytami rozwojowymi stosuje się obniżone wymagania edukacyjne, uwzględniając 
zalecenia zawarte w opinii poradni pedagogiczno – psychologicznej. 
8. Kryteria i sposoby oceniania: 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania 

przedmiotu obowiązującymi w danej klasie,  
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
 zdobytą wiedzę stosuje w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych,  
 samodzielnie i twórczo dobiera stosowne rozwiązanie w nowych, nietypowych 

sytuacjach problemowych, 
 bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 
 chętnie podejmuje prace dodatkowe, służy pomocą innym, pomaga w pracach 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pracowni. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu 
obowiązującego w danej klasie, 

 potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, 
 samodzielnie stosuje właściwe algorytmy dla rozwiązania danych problemów i 

przewiduje ich następstwa, 
 wie, jak poprawić ewentualne błędy, 
 sprawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania, 
 korzystając ze wskazówek nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy, 
 potrafi samodzielnie projektować algorytmy rozwiązań,  
 zna podstawowe pojęcia i właściwą terminologię z przedmiotu, 
 czasem popełnia błędy, ale potrafi je wskazać i poprawić. 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowe treści programowe określone programem nauczania 
danej klasy, 

 posiadł umiejętności typowe i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, 
 umie opisać przebieg wykonania zadania i rozumie sens jego rozwiązania,  
 potrafi posługiwać się podstawowymi programami użytkowymi i wykonywać 

zadania o niewielkim stopniu trudności. 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
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 niewystarczająco opanował wiadomości określone programem nauczania 
w danej klasie,  

 rozumie pojęcia informatyczne, 
 ma trudności z obsługą systemu operacyjnego i podstawowych programów 

użytkowych, 
 stosuje posiadane wiadomości tylko z pomocą nauczyciela, 
 ma trudności z zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce. 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 
danej klasy,  

 braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuację dalszej 
nauki z zakresu przedmiotu, 

 nie potrafi wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą 
nauczyciela. 

 
 

W sprawach nieobjętych Przedmiotowym Systemem Oceniania 
ma zastosowanie Wewnątrzszkolny System Oceniania. 


