
   

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLAS VII-VIII 
w Szkole Podstawowej nr 29 we Wrocławiu 

 
Przedmiot: informatyka w klasach dwujęzycznych 

 

Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady  ogólne  oceniania  jak  i  

zasady  planowania   prac  klasowych,  sprawdzianów  i   kartkówek   znajdują   

się   w Wewnątrzszkolnym SystemieOceniania. 

 

OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH INFORMATYKI: 
 
Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 

 

Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce naukowe, takie jak: 
podręcznik, zeszyt i pendrive. 

 

Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć dokończoną pracę 
wykonywaną podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zdążył jej zrobić. 

 

W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia 
braków wiedzy oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym i ćwiczeniach, zgłosić 
ten fakt nauczycielowi. W przypadku problemów ze zrozumieniem treści, 
powinien samodzielnie zgłosić się do nauczyciela.  

 

Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie. Nieprzygotowanie 
winno być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć 
zapowiedzianej wcześniej kartkówki. Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń 
może dostać ocenę niedostateczną. Zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć nie 
zwalnia od czynnego udziału w lekcji oraz nie wyklucza oceny za bieżącą pracę 
lekcyjną. 

 

Usprawiedliwiona nieobecność ucznia na ostatniej lekcji automatycznie 
usprawiedliwia jego nieprzygotowanie do zajęć. Wyjątkiem jest udział 
w kartkówkach i odpowiedziach ustnych, które były zapowiedziane w trakcie jego 
obecności w szkole i obejmują jednostki tematyczne, na których uczeń był 
obecny. 

 

Uczniowie nieobecni na kartkówce/ sprawdzianie mają obowiązek ich napisania 
na następnych zajęciach, a w przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej 
– w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. 

 

Nie ocenia się uczniów na pierwszych zajęciach, po ich dłuższej (trwającej co 
najmniej dwa tygodnie) usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

 



   

Każdy uczeń ma prawo poprawy oceny, z zastrzeżeniem, że poinformuje o tym 
nauczyciela i umówi się z nim na poprawę w terminie nieprzekraczającym dwóch 
tygodni. 

 
W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje 
ocenęniedostateczną.  
 
Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia sprawdzianu, z którego uzyskał 
ocenę niedostateczną w terminie 2 tygodni od daty oddania pracy sprawdzonej 
i ocenionej przez nauczyciela. Nie przewiduje się poprawy ocen wyższych niż 
niedostateczna, dopuszczająca i dostateczna z informatyki. 

 

Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny.  

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW 
 
- Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie 
zsieci komputerowej. 
- 
Wyszukiwanieiwykorzystywanie(gromadzenie,selekcjonowanie,przetwarzanie)info
rmacjiz różnych źródeł; współtworzy zasoby wsieci. 
- Komunikowanie się za pomocą komputera i technologiiinformacyjno-
komunikacyjnych. 
- Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, 
motywów, animacji, prezentacjimultimedialnych. 
- Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem 
komputera,stosowanie podejściaalgorytmicznego. 
- Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania 
wiedzyi umiejętności z różnychdziedzin. 
- Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych 
dorozwijania zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocenianie 
zagrożeń i ograniczeń, aspektów społecznych rozwoju i zastosowańinformatyki. 
 

PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO ZAJĘĆ: 
 

- podręcznik (klasa VII) 

- zalecone zeszyty przedmiotowe, 

- przybory szkolne (w tym: pendrive, zatemperowany ołówek, gumka, długopis), 
znajomość przerobionych na lekcjach tematów, dokończenie prac rozpoczętych 
w trakcie lekcji. 
 
Zalecony podręcznik: 

 
Klasa VIII – bez podręcznika 
Klas VII - „Informatyka 7”. Podręcznik dla szkoły podstawowej, autorzy: Wojciech 
Hermanowski, wyd. WSiP, 912/4/2017 MEN 
 

 
 



   

 
FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA WRAZ Z WAGAMIOCEN 

 
Skala ocen oraz progi procentowe dla ocen z prac pisemnych – sprawdzianów i 
kartkówek, są zgodne z zawartymi w statucie (zasady wewnątrzszkolnego 
oceniania) 

 
Formy Wagi 

sprawdziany 6-9 

kartkówki 5-7 

ćwiczenia praktyczne, wykonywane 
podczas zajęć i analizowane pod 
kątem osiągania celów operacyjnych 
lekcji 

3-8 

odpowiedzi ustne (znajomość pojęć i 
terminów informatycznych) 

4-7 

przestrzeganie zasad bezpiecznej i 
higienicznej pracy przy stanowisku 
komputerowym 

5-6 

praca w grupie 4-6 

prezentacje/referaty 4-6 

praca na lekcji 3-6 

zadanie dodatkowe 5-8 

aktywność na lekcji 2-5 

Zeszyt przedmiotowy (kryteria: 
poprawność treści, systematyczność 
prowadzenia, czytelność i 
przejrzystość, staranność i estetyka. 

3 

 
Nauczyciel sam decyduje o wadze konkretnej oceny (w wyżej przewidzianych 
ramach) – waga ta może być zależna od stopnia trudności  zadania lub  poziomu 
klasy.  Dla kategorii ocen nieuwzględnionych  w PSO nauczyciel uczący sam 
ustala wagę, o której informujeuczniów. 

Nauczyciel ma prawo dokonać pisemnego sprawdzenia wiadomości w 

formie sprawdzianu, informując uczniów o terminie i zakresie materiału z co 
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo dokonać 
pisemnego sprawdzenia wiadomości w formie kartkówki, informując uczniów o 
jej terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy 
kartkówka obejmuje wiadomości z ostatniej lekcji, nauczyciel nie ma obowiązku 
informowania uczniów o zaplanowanej kartkówce. 

 

 

 

 

 



   

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SEMESTRALNE IROCZNE 
 

ocena celująca Uczeń:  
 spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą;  
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami 
używając fachowej terminologii oraz proponuje 
rozwiązania nietypowe;  
 rozwija własne zainteresowania informatyczne oraz 
prezentuje je podczas lekcji;  
 jego wypowiedzi są przemyślane i nie zawierają 
żadnych błędów;  
 posiadł wiedzę i umiejętności niezbędne do 
wykonania zadań o najwyższym stopniu trudności.  
 w stopniu bardzo dobrym opanował słownictwo w 
j. niemieckim, które było wprowadzane podczas zajęć 
(kl. VII-VIII); 
potrafi wykorzystać poznane słownictwo w j. 
niemieckim przygotowując prezentacje, plakaty, ulotki 
i inne pliki. 
pracuje na zajęciach z zaangażowaniem, szanując 
pracę innych i nie utrudniając prowadzenia zajęć; 
 

ocena bardzo dobra Uczeń:  
 spełnia wymagania na ocenę dobrą;  
 opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności 
określony programem nauczania przedmiotu w danej 
klasie;  
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach;  
 cechuje się zaangażowaniem i aktywnością na 
lekcjach;  
 umiejętnie podchodzi do rozwiązywania problemów 
teoretycznych i praktycznych;  
sumiennie wykonuje powierzone mu zadania;  
 wykazuje duże zaangażowanie w przygotowaniu się do 
zajęć lekcyjnych;  
potrafi wykorzystać poznane słownictwo w 
j. niemieckim przygotowując prezentacje, plakaty, 
ulotki i inne pliki. 
 bierze aktywny udział w zajęciach.  

ocena dobra Uczeń:  
 spełnia wymagania na ocenę dostateczną;  
 czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do 
nich przygotowany;  
 wykazuje niewielkie braki  
w wiadomościach ujętych w programie nauczania;  
 poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, 
rozwiązuje [wykonuje] samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne i praktyczne;  



   

 wykazuje dużą samodzielność w projektowaniu 
algorytmów rozwiązań i korzystaniu z różnych źródeł 
wiedzy;  
 potrafi większość zadań wykonać bez pomocy 
nauczyciela.  

ocena dostateczna Uczeń:  
 spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą;  
 opanował ważniejsze zagadnienia programowe;  
 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne  
o średnim stopniu trudności, lecz wykazuje znaczne  
braki w korzystaniu z programów użytkowych;  
 zadania problemowe wykonuje przy pomocy naucz.  

 

ocena dopuszczająca Uczeń:  
 rozumie znaczenie podstawowych pojęć 
informatycznych niezbędnych do wykonywania zadań;  
 posiada podstawową umiejętność korzystania 
z systemu operacyjnego oraz programów użytkowych;  
 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, 
ale one nie przekreślają możliwości zdobywania 
podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, a postawa 
rokuje możliwość ich usunięcia;  
 rozwiązuje zadania zarówno teoretyczne jak 
i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;  
 pracuje zgodnie z przepisami bhp;  
 przestrzega regulaminu pracowni.  

ocena niedostateczna Ocenę niedostateczną stawia się uczniowi w zupełnie 
wyjątkowych przypadkach jawnego lekceważenia 
przedmiotu. Ocena ta nie jest skutkiem możliwości czy 
braku uzdolnień ucznia, lecz całkowitej niechęci do 
przedmiotu oraz pracy na lekcjach 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 
roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 
poz. 532) przy ocenianiu uczniów uwzględnia się zalecenia wynikające 
z opracowanych indywidualnych lub grupowych programów pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno –
Terapeutycznych. 

 

KLASYFIKACJA SEMESTRALNA IROCZNA 
 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel kieruje się 
zasadami wyszczególnionymi w WSO. W sytuacji, gdy uczeń uzyskał oceny ze 
wszystkich obowiązkowych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, ocena 
klasyfikacyjna nie może być niższa od przewidzianych dla średnich ważonych, 
ocen semestralnych/ końcoworocznych 

 

Zmiany w PSO dokonywane są na wniosek członków zespołu przedmiotowego na 
podstawie ewaluacji PSO i WSO oraz pojawiających się zmian w przepisach prawa 
oświatowego mających wpływ na ocenianie, klasyfikowanie i 



   

promowanieuczniów. 
 


