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Przedmiotowy System Oceniania  

 

 

Informacje wstępne. 

 

 

 Przedmiotowy System Oceniania z informatyki powstał w oparciu  

o Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Zespole Szkół Technicznych  

i Hutniczych w Koninie oraz  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami). Podstawy 

programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 18 Narodowej i Sportu  

z 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego  

(Dz.U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z późn. zmianami). 

 

 W Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie obowiązuje tradycyjny 

model oceniania z 6-stopniową skalą oceniania: 

 
celujący – 6 (cel)  
bardzo dobry – 5 (bdb)  
dobry – 4 (db)  
dostateczny – 3 (dst)  
dopuszczający – 2 (dop)  
niedostateczny – 1 (ndst)  
 

Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+" (plus) lub „-" (minus). 

 

 Uczniowie zapoznają się z kryteriami na pierwszych godzinach lekcyjnych 
każdego roku szkolnego. 
 
 
I . Przedmiot oceny: 

 

Uczeń jest oceniany za: 

 

 wiedzę i umiejętności oraz ich wykorzystanie do rozwiązywania problemów, 



 stosunek do obowiązku szkolnego (obecność na lekcji, przygotowanie się do 

lekcji i odrabianie prac domowych, obecność na klasówkach, prowadzenie  

i uzupełnianie zeszytu z danego przedmiotu), 

 pracę na lekcji (zaangażowanie ucznia w proces uczenia, aktywność  

i sumienność przy wykonywaniu ćwiczeń przy komputerze). 

 

II. Sposoby i formy oceniania: 

 

 praca klasowa, kartkówki, sprawdziany dyrektorskie, kuratoryjne, testy, 

 odpowiedzi ustne, udział w lekcji, 

 ćwiczenia, 

 prace domowe, 

 referaty i projekty, 

 udział w konkursach i olimpiadach, 

 z zaliczeń przy komputerze, 

 pracy na lekcji, 

 przygotowanie i przeprowadzenie lekcji przez ucznia na zadany temat przez 

nauczyciela. 

 

III. Zakres wymagań: 

 

 Zakres wymagań wiadomości i umiejętności z przedmiotów 

zawodowych  określa realizowany przez nauczyciela program 

nauczania. 

 

IV. Organizacja pracy: 

 

 Wszystkie prace pisemne, testy oraz ćwiczenia są obowiązkowe, 

 Uczeń ma prawo do zgłaszania nauczycielowi przed lekcją 

nieprzygotowania (jeden raz w półroczu z przedmiotów, których 

tygodniowy wymiar wynosi 1-2 godziny i dwa razy przedmiotów, których 

wymiar w tygodniu wynosi 3 i więcej godzin). Nieprzygotowanie to nie 



dotyczy lekcji powtórzeniowych . W sytuacjach wyjątkowych (losowych) 

nauczyciel może podjąć inną decyzję. 

 W przypadku, gdy w wyniku sprawdzania wiadomości i umiejętności 2/3 

uczniów klasy otrzymało oceny niedostateczne, nauczyciel stwarza 

warunki do uzupełnienia braków w realizowanym materiale i umożliwia 

poprawę ocen. 

 W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ucznia: choroba (minimum  

3 dni), pobyt w szpitalu itp. uczeń obowiązany jest w ciągu dwóch tygodni 

uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach i ustalić termin ich 

sprawdzenia z nauczycielem. 

  W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na sprawdzianach 

zapowiedzianych uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, na której 

poprawę nauczyciel może nie wyrazić zgody. 

  W pierwszym dniu po przerwach świątecznych: po 01 XI, po Nowym 

Roku, feriach zimowych, przerwie wielkanocnej i innych dłuższych 

przerwach nie sprawdza się i nie ocenia wiadomości i umiejętności ucznia. 

 Nauczyciel obowiązuje się uwzględnić nieprzygotowanie ucznia w związku 

z udziałem w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych (dotyczy 

następnego dnia po konkursie). 

 Nie dopuszcza się przeprowadzania sprawdzianów całorocznych. 

 Uczeń ma prawo poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu  

w trybie uzgodnionym z nauczycielem. 

 Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu, w którym prowadzi 

notatki z lekcji i odrabia prace domowe; podczas nieobecności ucznia  

w szkole – uczeń zobowiązany jest uzupełnić zeszyt z danego przedmiotu 

i przygotować się do zajęć, 

 Uczeń musi zapisywać swoje prace na dyskietce, innym nośniku lub  

w miejscu wskazanym przez nauczyciela (zeszyt, osobiste konto na 

wyznaczonym serwerze itp.), 

 Szczegółowe zasady przechowywania materiałów na osobistych kontach  

w szkolnej sieci komputerowej określa regulamin pracowni komputerowej, 

 W razie nieobecności ucznia na zajęciach, uczeń ma obowiązek 

uzupełnienia wiadomości i przygotować się na lekcję, 



 W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu 

pisemnego lub przy komputerze uczeń dostaje ocenę niedostateczną, bez 

możliwości poprawienia, 

 Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowo rocznej jest pozytywne 

zaliczenie obydwu semestrów nauki z danego przedmiotu, 

 Ocena końcowo roczna jest wystawiana z ocen cząstkowych uzyskanych 

w ciągu dwóch semestrów, 

 Ocena semestralna nie jest wystawiana na podstawie średniej 

arytmetycznej ocen cząstkowych, 

 Uczeń jest również oceniany za przestrzeganie dyscypliny pracy i zasad 

regulaminu pracowni komputerowej, 

 Jeżeli przy stanowisku komputerowym siedzi dwóch uczniów, obaj mają 

obowiązek dbania o prawidłowe i regulaminowe wykorzystanie sprzętu na 

zajęciach jeśli nie stosują się do zasad są obciążeni kosztami zgodnie 

z regulaminem pracowni. 

 Uczeń zobowiązany jest posiadać na każdym z przedmiotów 

informatycznych dowolny nośnik pamięci. 

 Jeżeli uczeń nie przestrzega regulaminu pracowni szkolnej może otrzymać 

ocenę niedostateczną za jego nieznajomość (rubryka aktywność). 

 Uczeń, który otrzymał klasyfikacyjną ocenę niedostateczną z przedmiotu, 

obowiązany jest do zaliczenia na ocenę pozytywną materiału z I półrocza  

w terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela prowadzącego, nie później 

niż do końca marca danego roku szkolnego. W wyjątkowych przypadkach 

(choroba ucznia lub nauczyciela) ostateczny termin zaliczenia może być 

przesunięty. 

 

 

 

 

 

 

 



V. Kryteria oceniania: z zaliczeń przy komputerze, odpowiedzi ustnych, prac 

domowych, referatów, sprawozdań, projektów, pracy na lekcji: 

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

a) Posiada wiedzę i umiejętności opanowane w 100% z podstawy 

programowej przedmiotu  w danej klasie, samodzielnie i twórczo 

rozwija własne zainteresowania informatyczne oraz prezentuje je 

podczas lekcji i aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. 

b) Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów 

programowych, proponuje rozwiązania nietypowe. 

c) Bierze udział w konkursach i olimpiadach informatycznych. 

d) Uczeń przygotowuje i samodzielnie przeprowadza lekcję w pełni 

wyczerpując zakres wiadomości na zadany temat zgodny z zapisem 

zawartym w planie wynikowym nauczyciela. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

a) Opanował zakres wiadomości i umiejętności określony podstawą 

programową nauczania przedmiotu w danej klasie. 

b) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte 

programem, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zdań i problemów w nowych sytuacjach. 

c) Uczeń przygotowuje i przeprowadza lekcję na zadany temat przez 

nauczyciela zgodny z nr lekcji z planu wynikowego. 

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

a) Opanował bardziej złożone treści z podstawy programowej nauczania. 

b) Poprawnie stosuje umiejętności i wiadomości objęte podstawą 

programową w danej klasie, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne przydatne w szkolnej i pozaszkolnej 

działalności. 



4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 

a) Opanował wiadomości i umiejętności o niewielkim stopniu złożoności 

określone podstawą programową przedmiotu w danej klasie. 

b) Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne dające się 

wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

a) Opanował treści programowe niezbędne w dalszym uczeniu się danego 

przedmiotu oraz potrzebne w życiu. 

b) Ma braki w opanowaniu treści programowych, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  

z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. 

c) Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności lub rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne pod kierunkiem nauczyciela. 

 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

a) Nie opanował treści programowych niezbędnych w dalszym uczeniu się 

danego przedmiotu oraz potrzebnych w życiu. 

b) Nie rozwiązuje typowych zadań teoretycznych lub praktycznych  

o niewielkim stopniu trudności. 

c) Ma braki, które przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. 

d) Nie posiada zeszytu przedmiotowego. 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z przedmiotów 

informatycznych do możliwości  uczniów ze specjalnymi wymaganiami 

edukacyjnymi. 

 

 Uczniowie posiadający pisemną opinię Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani  

z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie PPP o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających 

dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, 

bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. Obniżenie 

wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej. Uczeń z dysfunkcjami 

zobowiązany jest do zajmowania miejsca w pierwszych ławkach w klasopracowni. 

 

Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO 

oraz rozporządzeniami MEN.  

 

 

 


