
Zasady oceniania z informatyki  

(od roku szkolnego 2015/2016) 
 

Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia. 

Na lekcjach informatyki uczniowie są oceniani za ćwiczenia praktyczne polegające m.in. na tworzeniu 
dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji multimedialnych, baz danych, stron 
internetowych, rysunków i skryptów.  
W pierwszej klasie (we wrześniu) uczniowie piszą diagnozę wstępną z wiadomości określonych w podstawie 
programowe Zajęć komputerowych w szkole podstawowej. 
Na lekcjach informatyki nie są stawiane oceny za aktywność i wypowiedzi ustne. 
Na koniec każdego okresu uczniowie piszą test półroczny (lub całoroczny) z podstawowych wiadomości 
informatycznych. 
Za udział w konkursie uczeń może otrzymać ocenę cząstkową celującą. 
 

Sposób ustalania oceny półrocznej (rocznej) 

Na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych ocen cząstkowych (przy założeniu, że wszystkie oceny 
cząstkowe mają taką samą wagę). Dla uczniów pragnących uzyskać ocenę celującą jest zakładana karta 
indywidualnych postępów ucznia. 
 

Sposób poprawiania ocen 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę uzyskaną za ćwiczenie praktyczne w ciągu dwóch tygodni od momentu 
poinformowania o otrzymanej ocenie. W tym celu musi powtórnie wykonać ćwiczenie. W przypadku uzyskania 
oceny wyższej, poprzednia ocena jest anulowana. Po upływie dwóch tygodni uczeń może poprawić tylko ocenę 
niedostateczną na dopuszczającą.  
Uczeń nie może poprawić oceny z testu półrocznego (rocznego), podczas którego ma prawo korzystać z 
własnych notatek, materiałów i plików pomocy. 
 

Liczba ocen i częstotliwość oceniania.  

Poziom Klasa I Klasa II Klasa III 

Okres I II I II I II 

Liczba ocen 5 7 6 6 7 7 

 
Sprawdzanie osiągnięć uczniów - wymagania   

Sposób oceniania wiedzy w kasie I 

Dział programu Główna umiejętność Forma sprawdzenia (kod) 

Diagnoza wstępna Podstawowe umiejętności z podstawy 
programowej Zajęć komputerowych w 

szkole podstawowej 

Test wiadomości i umiejętności (dia) 

Praca w chmurze 
obliczeniowej 

Wie jak tworzyć i edytować dokumenty w 
aplikacji webowej 

Wykonanie portfolio (por) 
 

Wie jak odbierać i jak wysyłać listy 
elektroniczne 

Ćwiczenie z wysyłanie i odbierania poczty e-
mail, wysyłania listów z załącznikiem (ema) 

Podstawy grafiki Stosowanie różnych narzędzi programu 
graficznego Gimp 

Wykonanie projektu kartki świątecznej w 
programie Gimp (kar) 

Budowa i zastosowanie 
komputera oraz pozostałe 
działy 

Rozumienie pojęć i stosowanie wiadomości 
z zakresu informatyki 

Komputerowy test wyboru (tes) 

Praca w chmurze 
obliczeniowej 

Znajomość edycji i formatowania tekstu Wykonanie zadania sprawdzającego 
umiejętność edycji i formatowania tekstu 
(edy) 

System operacyjny Podstawowe operacje na plikach i folderach Wykonanie zadania wg. instrukcji przy 
pomocy Eksploratora Windows (ope) 



Praca z edytorem tekstu Wstawianie symboli do tekstu. Tworzenie i 
formatowanie tabel 

Wykonanie zadania sprawdzającego 
zdobyte umiejętności (tab) 

Praca w chmurze 
obliczeniowej 

Wspólnie z innymi uczniami edytuje 
prezentację multimedialną, pracuje 
zespołowo 

Wykonanie w zespole prezentacji 
multimedialnej (pze) 

Multimedia Umiejętność pracy w programie PowerPoint Wykonanie prezentacji multimedialnej w 
programie PowerPoint na zadany temat 
(pre) 

Praca w chmurze 
obliczeniowej 

Edycja danych i tworzenie tabel Wykonanie tabeli, zaprojektowanie formuł i 
sformatowanie komórek w arkuszu 
kalkulacyjnym Excel Online (exe) 

Wszystkie działy Rozumienie pojęć i stosowanie wiadomości 
z zakresu informatyki 

Komputerowy test wyboru (tes) 

 
Sposób oceniania wiedzy w klasie II 

Dział programu Główna umiejętność Forma sprawdzenia (kod) 

Praca w chmurze 
obliczeniowej 

Pracuje z kalendarzem w różnych widokach 
(planuje terminy, wydarzenia, spotkania) 

Wypełnienie własnego kalendarza różnymi 
zdarzeniami (kal) 

Praca z edytorem tekstu Wstawianie do dokumentu wzorów i 
symboli 

Wykonanie zadania sprawdzającego 
zdobyte umiejętności (wis) 

Internet i sieci Znajomość podstawowych zasad i poleceń 
do tworzenia stron www 

Wykonanie własnej (o sobie) strony 
internetowej w programie KompoZer (www) 

Obliczenia w arkuszu 
kalkulacyjnym 

Podstawy tworzenia wykresów w arkuszu 
kalkulacyjnym 

Na podstawie instrukcji zaprojektowanie 
arkusza i wstawienie wykresów w arkuszu 
kalkulacyjnym Excel (wyk) 

Podstawy grafiki  Umiejętność stosowania zaznaczeń, masek 
i warstw 

Wykonanie fotomontażu na dowolny temat w 
programie Gimp (fot) 

Wszystkie działy Rozumienie pojęć i stosowanie wiadomości 
z zakresu informatyki 

Komputerowy test wyboru (tes) 

Praca z edytorem tekstu Formatowanie tekstu i osadzanie w tekście 
różnych obiektów 

Realizacja projektu „Folder o mojej szkole” 
(fol) 

Praca z edytorem tekstu Korzystanie z różnych narzędzi edytora 
tekstu 

Realizacja projektu „Tworzymy gazetkę 
klasową” (gaz) 

Algorytmy 
 

Znajomość algorytmów porządkowania 
zbioru elementów 

Praca zespołowa - przygotowanie referatu 
lub prezentacji (alg) 

Tworzenie skryptów w środowisku Scratch 
(znajomość podstawowych możliwości 
programu) 

Napisanie programu rysującego proste 
figury geometryczne (sc1) 

Tworzenie skryptów w środowisku Scratch Napisanie programu w języku Scratch na 
zadany temat (sc2) 

Wszystkie działy Rozumienie pojęć i stosowanie wiadomości 
z zakresu informatyki 

Komputerowy test wyboru (tes) 

 
Sposób oceniania wiedzy w klasie III 

Dział programu Główna umiejętność Forma sprawdzenia (kod) 

Internet i sieci Znajomość podstawowych zasad i poleceń 
do tworzenia stron www 

Aktualizacja własnej (o sobie) strony 
internetowej w programie KompoZer  (www) 

Praca z edytorem tekstu Tworzenie dokumentów tekstowych  Napisanie podania (pod) 

Obliczenia w arkuszu 
kalkulacyjnym  

Korzystanie z funkcji matematycznych i 
statystycznych 

Zaprojektowanie w arkuszu obliczeń z 
wykorzystaniem różnych funkcji (fun) 



Bazy danych Wykonywanie podstawowych operacji na 
bazie danych 

Zaprojektowanie bazy danych na zadany 
temat (baz) 

Podstawy grafiki  Umiejętność stosowania różnych narzędzi 
edytora graficznego 

Wykonanie rysunku na zadany temat (np. 
związany z bieżącym konkursem) w 
programie Gimp (gim) 

Multimedia Nagrywanie dźwięków i  montaż nieliniowy 
filmu 

Zmontowanie filmu z gotowych klipów i 
obrazów w programie MovieMaker (fil) 

Wszystkie działy Rozumienie pojęć i stosowanie wiadomości 
z zakresu informatyki 

Komputerowy test wyboru (tes) 

Algorytmy 
 

Tworzenie skryptów w środowisku Scratch 
z wykorzystaniem interakcji 

Napisanie programu w języku Scratch na 
zadany temat (sc1) 

Tworzenie skryptów w środowisku Scratch 
z wykorzystaniem poznanych możliwości 

Napisanie programu w języku Scratch na 
wybrany temat (sc2) 

Obliczenia w arkuszu 
kalkulacyjnym 

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do 
rozwiązywania problemów 

Ćwiczenie z obliczeń procentowych w 
arkuszu kalkulacyjnym (pro) 

Multimedia Tworzenie prezentacji multimedialnej Wykonanie prezentacji multimedialnej na 
temat motywów w literaturze i sztuce (pre) 

Praca z edytorem tekstu Tworzenie dokumentów tekstowych  Napisanie listu motywacyjnego (lis) 

Podstawy grafiki  Wykorzystanie edytora graficznego do 
tworzenia złożonych prac graficznych 

Wykonanie tablo klasowego (tab) 

Wszystkie działy Rozumienie pojęć i stosowanie wiadomości 
z zakresu informatyki 

Komputerowy test wyboru (tes) 

 
Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne 
 
CEUJĄCY 
Aby uzyskać ocenę celującą uczeń powinien: 

a) spełniać wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, 

b) przynajmniej w jednej dziedzinie (programy użytkowe, języki programowania, grafika komputerowa, 

projektowanie stron internetowych) posiadać wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę 

programową i umieć je wykorzystać do rozwiązania problemów praktycznych, 

c) brać udział w pozaszkolnym konkursie informatycznym lub związanym z informatyką, lub w inny sposób 

prezentować swoje umiejętności poza szkołą. 

 
BARDZO DOBRY 
Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: 

a) w pełni wykorzystywać całą wiedzę i umiejętności określone w osiągnięciach podstawowych i 

ponadpodstawowych, 

b) samodzielnie (bez pomocy nauczyciela) wykonywać wszystkie ćwiczenia i rozwiązywać postawione 

problemy, 

c) swobodnie korzystać z instrukcji słownych i pisemnych. 

Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeżeli nie wykonał dwóch lub więcej ćwiczeń praktycznych. 

 
DOBRY 
Aby uzyskać ocenę dobrą uczeń powinien: 

a) opanować wiedzę i umiejętności wymienione w osiągnięciach podstawowych i potrafi ją wykorzystywać do 

rozwiązywania problemów o różnym stopniu trudności, 

b) opanować większość wiedzy i umiejętności wymienionych w osiągnięciach ponadpodstawowych, 

c) większość problemów rozwiązać samodzielnie, niektóre zadania i ćwiczenia może wykonywać z pomocą 

nauczyciela lub asystenta przedmiotowego, 

d) umieć korzystać z instrukcji słownych i pisemnych. 

 
DOSTATECZNY 
Aby uzyskać ocenę dostateczną uczeń powinien: 

a) opanować wiedzę i umiejętności określone w osiągnięciach podstawowych, które umożliwiają samodzielne 
kontynuowanie nauki w następnym okresie (roku, szkole), 



b) potrafić rozwiązać proste problemy samodzielnie, a trudniejsze - przy pomocy nauczyciela lub asystenta 
przedmiotowego, 

c) umieć korzystać z instrukcji słownych i pisemnych. 

 
DOPUSZCZAJĄCY 
Aby uzyskać ocenę dopuszczającą uczeń powinien: 

a) znać i umieć wykorzystać pojęcia i umiejętności przewidziane w osiągnięciach podstawowych w stopniu 
minimalnym, umożliwiającym kontynuację nauki w następnej klasie, 

b) z pomocą nauczyciela i uczniów rozwiązywać podstawowe problemy i wykonywać proste ćwiczenia. 

 
 
 

 

 

opracował Robert Królikowski 
nauczyciel informatyki 
w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II  
w Polkowicach 

  


