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I Kontrakt między nauczycielem a uczniem 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ocenianiu podlegają przede wszystkim wyniki pracy ucznia na lekcji. Zajęcia z informatyki 

są w ogromnej większości ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia te powinny się kończyć 

określonym rezultatem. Oceniamy głównie, czy osiągnięty rezultat jest zgodny z postawionym 

zadaniem, przykładowo: czy skrypt utworzony przez ucznia daje właściwy wynik (zgodny ze 

specyfikacją zadania) 

3. Prace pisemne - kartkówki nie muszą być zapowiadane, a uczeń  nieobecny musi je napisać w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

4. Każdą prace pisemną napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić. 

Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji 

o wynikach. Uczeń poprawia pracę tylko jeden raz i brana jest pod uwagę średnia 

arytmetyczna dwóch uzyskanych ocen. 

5. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. 

Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, zadania domowego, brak 

pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu określonego limitu uczeń otrzymuje za 

każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. Nauczyciel zgłasza również zaistniały fakt 

wychowawcy, który obniża ocenę z zachowania w rubryce „stosunek do nauki”. 

6. Brak przygotowania spowodowany dłuższą nieobecnością rozpatruje się indywidualnie. 

7. Wpisana ocena 0 informuje o braku jaki uczeń musi nadrobić w ciągu 2ch tygodni w 

przeciwnym razie ocena zostaje zamieniona na ocenę niedostateczną. 

8. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia z opinii 

lub orzeczenia. 

9. Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z Ocenianiem 

Przedmiotowym. Wymagania na poszczególne oceny są udostępnione uczniom. Oceny są 

jawne, oparte o poznane kryteria. 

10. Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach cząstkowych 

i końcowych na wywiadówkach, w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem oraz 

poprzez dziennik elektroniczny. Podczas indywidualnych spotkań są udostępnione do wglądu 

pisemne prace uczniów. 

11. Rodzice i uczniowie zostają powiadomieni o proponowanych uczniom ocenach 

z przedmiotu na półrocze tydzień przed klasyfikacją półroczną  oraz  na koniec roku 

szkolnego na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną poprzez wpis w dzienniku 



elektronicznym. O grożących uczniom ocenach niedostatecznych z przedmiotu rodzice 

uczniów zostają  poinformowani pisemnie na jeden miesiąc przed klasyfikacją półroczną i 

roczną. 

12. Na koniec półrocza nie przewiduje się żadnych sprawdzianów zaliczeniowych. 

13. W przypadku gdy uczeń nie zgadza się z zaproponowaną przez nauczyciela oceną 

wystawioną na koniec roku szkolnego, uczeń jest zobowiązany do napisania testu 

sprawdzającego wiadomości  teoretyczne z całego roku oraz wykonać ćwiczenie zadane przez 

nauczyciela przy komputerze. Procedury przebiegu egzaminu znajdują się w Statucie Szkoły. 

Uczeń może otrzymać ocenę wyższą z przedmiotu co najwyżej o jeden stopień. 

 

II Formy aktywności na lekcjach informatyki 

 

1. Na lekcjach informatyki pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących 

form:  

 aktywność, 

 prace ćwiczeniowe wykonywane na lekcji 

 prace pisemne: testy, kartkówki 

 prace domowe, 

 przygotowanie do zajęć i przestrzeganie regulaminu i higieny pracy, 

 praca w grupach, parach 

 praca pozalekcyjna (prace konkursowe, projekty, prace dodatkowe dla chętnych). 

 

2. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. Przyjmuje się 

następującą skalę ocen: 

 Stopień celujący  6 

 Stopień bardzo dobry  5 

 Stopień dobry   4 

 Stopień dostateczny  3 

 Stopień dopuszczający  2 

 Stopień niedostateczny  1 

 

3. Przyjmuje się także następujące oznaczenia w dzienniku elektronicznym: 

 Brak zadania   bz 

 Nieprzygotowanie  np 



 Aktywność na lekcji  +, - 

 Brak pracy, kartkówki itp.    0 

Nieobecność ucznia na zajęciach  i brak jaki musi nadrobić w ciągu 2ch tygodni od wpisania do 

dziennika w przeciwnym razie ocena zostanie zamieniona na ocenę niedostateczną.   

 

4. Aktywność na lekcji oceniana jest za pomocą „plusów” i „minusów”, które są przeliczane na 

oceny w następujący sposób: 

+++++  celujący 

++++  bardzo bobry  

+++-  dobry 

++--  dostateczny 

+---  dopuszczający 

----  niedostateczny 

Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się, rozwiązywanie zadań 

dodatkowych, aktywną pracę w grupach. Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną za 

aktywność, jeżeli notorycznie nie wykorzystuje właściwie czasu do wykonywania ćwiczeń 

podczas lekcji, jego zachowanie dezorganizuje pracę na lekcji nauczycielowi i innym 

uczniom.  

5. Za szczególną aktywność ucznia  (konkursy) – nauczyciel może wystawić dodatkową oceną o 

najwyższej wadze. 

6. Nie przewiduję się oceny celującej za zadanie domowe. 

 

III Wystawianie ocen 

1. Sprawdziany i karkówki są punktowane, a następnie przeliczane na stopnie według 

następującej skali: 

 Celujący  100% - 96% 

 Bardzo dobry  95% - 90% 

 Dobry   89% - 70% 

 Dostateczny  69% - 50% 

 Dopuszczający  49% - 30% 

 Niedostateczny  29% - 0% 

 

2. Wystawienia oceny na półrocze i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen 

cząstkowych, przy czym każda ocena ma swoją wagę. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ocenę końcową obliczany według wzoru: 

 

 

4. Ocena półroczna/roczna jest wystawiona według następującej skali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Do każdej otrzymanej oceny nauczyciel udziela komentarza wraz ze wskazówkami 

dotyczącymi poprawy. Ocenę opisową stosuje się do ocen poniżej 4 w przypadku prac 

pisemnych, wówczas komentarz jest wpisany do dziennika. 

6. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku 

szkolnego. 

 

IV Ogólne wymagania na poszczególne oceny 

 

 

Formy aktywności Waga 

Praca na lekcji 3 

Praktyczna praca sprawdzająca 3 

Pisemna praca sprawdzająca   2 

Aktywność 2 

Zadanie domowe /zeszyt 1 

Przestrzeganie regulaminu i higieny pracy 3 

Średnia Stopień 

Poniżej 1,64  niedostateczny 

Od 1,65 do 2,64 Dopuszczający 

Od 2,65 do 3,64 Dostateczny 

Od 3,65 do 4,64 Dobry 

Od 4,65 do 5,64 Bardzo dobry 

Powyżej 5,64 Celujący 



Celującą 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. Jego 

wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie informatyki. Jest 

aktywny na lekcjach i pomaga innym. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu 

zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach informatycznych, 

przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak 

tworzenie szkolnej strony WWW, pomoc innym uczniom oraz nauczycielom w wykorzystywaniu 

komputera na lekcjach. 

 

Bardzo dobrą 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości i 

umiejętności zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i 

potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji i robi je 

bezbłędnie. 

 

Dobrą 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość 

wiadomości i umiejętności zawartych w programie informatyki. Na lekcjach pracuje systematycznie 

i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji i robi je niemal 

bezbłędnie. 

 

W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń osiągnął podstawowe umiejętności 

wymienione w podstawie programowej, czyli: 

• Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego 

myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji. 

• Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń 

cyfrowych: układanie     i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i 

udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi. 

• Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym 

znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń 

i programów. 

• Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w 

środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami. 

• Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony 

danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, 

ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i 

innych. 

 

 

 



Dostateczną 

Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował 

wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej informatyki. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W 

większości wypadków kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji. 

 

Dopuszczającą 

Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności 

zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego 

postępy są zmienne, nie kończy wykonywania niektórych ćwiczeń. Braki w wiadomościach i 

umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i 

umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. 

 

Niedostateczną 

Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych 

umiejętności zawartych w podstawie programowej informatyki. Nie wykazuje postępów w trakcie 

pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonywania ćwiczeń. Nie ma wiadomości i 

umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. 

 

 

V Wymagania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

1. Dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej wymagania 

dostosowuje się indywidualnie na podstawie konkretnej opinii m.in.: 

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych z użyciem urządzeń cyfrowych, 

 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami, 

 konieczność odczytania poleceń otrzymanych przez innych uczniów w formie pisemnej, 

 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonywanego ćwiczenia, a nie jego walorów 

estetycznych, 

 możliwość zamiany pracy pisemnej na ustną, 

 podczas odpowiedzi ustnej zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego 

złożonego, 

 pomoc w przygotowaniu pracy dodatkowej 

 

 



2. Kryteria oceniania są dostosowane do poziomu umiejętności i możliwości danego ucznia  

 Uczniowie oceniani są według obniżonych kryteriów dostosowanych do ich możliwości 

zgodnie z zaleceniami podanymi w opinii lub orzeczeniu. 

 Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się zaniżoną punktację (o 10% w stosunku do każdego 

stopnia). 

3. Zasady pracy z uczniem zdolnym 

  włączanie ucznia do pomocy w prowadzeniu zajęć 

  kierowanie przez ucznia praca zespołową 

  udział w konkursach przedmiotowych 

  zaangażowanie w pomoc koleżeńską 

  zadania dodatkowe 

 

 


