
Przedmiotowe Zasady Oceniania 
z informatyki dla uczniów liceum

1. Wymagania na poszczególne oceny

Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:
a) nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań,
b) nie rozumie problemów, które przed nim postawiono,
c) nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej,
d) nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, nawet z pomocą nauczyciela,
e) nie potrafi nawet w minimalnym stopniu radzić sobie z problemem,
f) nie posiada minimalnej wiedzy dotyczącej wymaganych umiejętności,
g) lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci współpracy.

Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który:
a) czasami potrafi wykonać proste zadania,
b) nie rozumie do końca problemów, które przed nim postawiono,
c) nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, jednak z pomocą nauczyciela 

potrafi wykonać i rozwiązać proste zadania,
d) opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej,
e) wykazuje chęci do pracy.

Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:
a) widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania,
b) nie rozumie problemów, które przed nim postawiono,
c) stara się pracować samodzielnie i zgodnie z poleceniami, wykorzystuje przy tym 

w sposób poprawny podstawowe funkcje programu,
d) w pracy popełnia często błędy,
e) nie przywiązuje wagi do estetycznego wyglądu swojej pracy.

Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który:
a) samodzielnie wykonuje zadania,
b) popełnia tylko nieliczne błędy,
c) do rozwiązania problemu stosuje szablonowe rozwiązania.
d) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 
programowych 

Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie.
b) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który opanował cały obowiązujący materiał
a) posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
b) samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np.

rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności).
c) uczestniczy w konkursach i zajmuje w nich punktowane miejsca,
d) z własnej inicjatywy pomaga innym.



e) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania

2. Formy kontroli wiadomości i zdobytych umiejętności:
a) duży sprawdzian z zakończonej partii materiału
b) krótki sprawdzian umiejętności z materiału bieżącego lub zadania domowego
c) wykonanie projektu 
d) zadane domowe 
e) odpowiedź
f) aktywność

3. Formom przyporządkowane są następujące wagi:

Rodzaj oceny waga

Sprawdziany, projekt 3

Odpowiedź 2

Zadanie domowe, aktywność 1

4. Sprawdziany są punktowane, a ocena określana jest na podstawie zdobytej ilości punktów. 
Uczeń informowany jest o ilości punktów możliwych do zdobycia, bezpośrednio po 
przystąpieniu do rozwiązania zadania.

5. Ilość punktów konieczna do otrzymania odpowiedniej oceny:

Procent ocena

98 -100% celujący

90 - 97% bardzo dobry

75 - 89% dobry

55 - 74% dostateczny

40 - 54% dopuszczający

0 - 39% niedostateczny

6. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia dużego sprawdzianu, na którym nie był obecny w ciągu 
2 tygodni od powrotu do szkoły. W przypadku nie dotrzymania terminu, uczeń  otrzymuje 
ocenę niedostateczna. Jeśli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń traci takie prawo 
i automatycznie otrzymuje ocenę niedostateczna.

7. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczna ze sprawdzianu może ją poprawić w terminie 
2 tygodni od jej otrzymania. Ocena po poprawie jest średnią ocen cząstkowych.

8. Każdy uczeń może poprawić jedna ocenę ze sprawdzianu inną niż niedostateczny 
w semestrze a uzyskana ocena uważana jest za ostateczną i wpisywana jest w miejsce 
poprawianej.

9. Uczeń któremu nauczyciel odebrał prace klasową lub przerwał pracę na komputerze 
w związku z niesamodzielną pracą nie ma prawa do jej poprawy (otrzymuje ocenę 
niedostateczną).



10. Brak przygotowania do zajęć.
a) Uczeń może zgłosić brak zadania, przygotowania do zajęć, odpowiedzi lub sprawdzianu 

bieżącego tylko w przypadku ważnych powodów losowych (długotrwała choroba, 
nieobecność i.t.p.)

b) Nie można zgłosić braku przygotowania do dużego zapowiedzianego sprawdzianu.
c) Ocena semestralna i końcowa są średnią ważoną ocen cząstkowych otrzymanych w 

ocenianym okresie (semestr lub rok) zaokrąglona do wartości całkowitej na ogólnych 
zasadach.

11. Ocena semestralna i końcowa wystawiana jest na podstawie średniej ważonej z ocen 
uzyskanych od początku roku szkolnego do chwili wystawienia oceny według poniższej 
tabeli.

ocena uzyskana średnia

celujący 5,70 – 6

bardzo dobry 4,70 – 5,69

dobry 3,70 – 4,69

dostateczny 2,70 – 3,69

dopuszczający: 1,90 – 2,69

niedostateczny 0  - 1,89 

12. Uzyskiwanie oceny końcowej wyższej niż średnia ważona.
a) W przypadku oceny rocznej uczeń, który uzyskał średnią o 0,1 niższą od średniej 

granicznej, ma możliwość uzyskania oceny wyższej na zasadach określanych 
indywidualnie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

b) Nie ma możliwości zmiany oceny semestralnej.
c) Uczeń który nie zgadza się z zaproponowaną oceną końcową może przystąpić do 

egzaminu sprawdzającego wiedzę na zasadach zawartych w WSO.
d) Uczniowie często opuszczający zajęcia, przed klasyfikacją muszą zaliczyć dodatkowy 

sprawdzian z materiału obowiązującego w czasie nieobecności. 
e) Sprawy nieuregulowane tym dokumentem, reguluje wewnątrzszkolny system oceniania.


