
Kryteria oceniania z informatyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

1. Podręczniki obowiązkowe: brak

2. Pomoce obowiązkowe na lekcji: przybory do pisania : długopis czarny lub niebieski, zeszyt

3. Ocena prac praktycznych: 
– czas na wykonanie pracy określa nauczyciel, może on obejmować okres od jednej do kilku lekcji 
– ocenie podlegają prace praktyczne wykonane na zajęciach informatyki
– prace muszą być zapisane w odpowiednim folderze na dysku twardym komputera, nazwę tego folderu podaje 
   nauczyciel na jednych z pierwszych zajęć
– zapisanie pracy w innym folderze niż wcześniej określony powoduje obniżenie stopnia za pracę
– podstawowymi kryteriami oceny prac jest: poprawność wykonania i zgodność z tematem, estetyka, wkład pracy
   przeznaczony na wykonanie danego zadania
– pomoc (podpowiedź) nauczyciela przy wykonywaniu zadań wcześniej już omawianych i objaśnionych 
   powoduje obniżenie oceny, za taką pracę można otrzymać maksymalnie stopień dobry
– w przypadku pracy grupowej każda z osób w grupie może otrzymać inną ocenę w zależności od stopnia 
   zaangażowania w wykonywane zadanie
– na kolejnych zajęciach po zakończeniu pracy może odbyć się kartkówka tematycznie związana z wykonywaną 
   pracą

4. Za co wystawiana jest ocena:

Za co? Ile razy w semestrze? Ile punktów za to?
praca praktyczna kilkanaście razy mnożnik x1
krótka odpowiedź ustna kilka/kilkanaście razy punkt dodatni/punkt ujemny
kartkówka kilka razy mnożnik x1
praca domowe – jedno zadanie kilka/kilkanaście razy punkt dodatni/brak punktu/punkt ujemny
praca na lekcji - projekt kilka razy mnożnik x2

5. Wymagania na oceny za prace domowe: 

Ocena Wymagania
punkt dodatni zadanie wykonane poprawnie – samodzielna praca ucznia, wykazanie się 

umiejętnością rozwiązania tego zadania samodzielnie przy tablicy
brak punktu zadanie wykonane niepoprawnie – samodzielna praca ucznia, zadanie 

wykonane z pomocą innego ucznia ale nie odpisane
punkt ujemny zadanie nie wykonane lub odpisane

6. Trzy punkty dodatnie powodują wpisanie do dziennika oceny bardzo dobrej (mnożnik 1). 

7. Trzy punkty ujemne powodują wpisanie oceny niedostatecznej do dziennika (mnożnik 1).

8. W semestrze można być jeden raz nieprzygotowanym (nieprzygotowanie merytoryczne, brak zadania domowego, 
brak przyborów). Nieprzygotowanie można zgłosić tylko i wyłącznie w momencie sprawdzania obecności. Każde 
następne nieprzygotowanie powoduje wpisanie punktów ujemnych.



9. Uczeń nieobecny na kartkówce jest zobowiązany do napisania jej na następnych zajęciach.

10. Uczeń może poprawić ocenę z kartkówki w terminie do jednego tygodnia na cotygodniowych konsultacjach (na 
następnej lekcji)

11. Poprawie podlegają  oceny ze:

- wybranych kartkówek (chyba, że nauczyciel podaje informacje, że danej kartkówki nie można poprawiać)

- zadań domowych (uczeń wykonuje dodatkowe zadanie domowe i samodzielnie prezentuje jego rozwiązanie)

12. Niesamodzielna praca na  kartkówce lub przy odpowiedzi ustnej jest równoznaczna z otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. Tak uzyskaną ocenę poprawić można (o ile dopuszczalna jest poprawa) tylko w formie ustnej.

13. Ocenę niedostateczną na półrocze można poprawić zaliczając w następnym semestrze wszystkie wiadomości 
wymagane przynajmniej na stopień dopuszczający w terminie do końca kwietnia.

14. Dobre rady: należy uczyć się systematycznie, każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji sukcesywnie wpływa na 
zwiększenie zaległości i poważne problemy z przyswojeniem bieżącego materiału.
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