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Przedmiotowe Wymagania Edukacyjne w zakresie nauczania informatyki w szkole podstawowej  

skorelowane są z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego zawartymi w Statucie Szkoły 

Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie. Nauczyciel zaznajamia uczniów z PWE 

na początku roku szkolnego oraz na bieżąco. PWE znajdują się na stronie internetowej szkoły 

oraz w dokumentacji nauczyciela. 

 

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

a) zgodność z wymaganiami określonymi w podstawach programowych, 

a) kryterialność ocen, 

b) systematyczność w gromadzeniu informacji o uczniu, 

c) różnorodność metod oraz form sprawdzania i oceniania, komunikatywność komentarza 

towarzyszącego ocenie, 

d) wskazywanie uczniom sposobów pokonywania trudności w zachowaniu i uczeniu się, 

e) zachowanie elastyczności  i adekwatności do możliwości psychofizycznych w 

stanowieniu wymagań wobec uczniów o specyficznych trudnościach, 

f) jawność – oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców,  

g) stosowanie elementów oceniania kształtującego. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE DO PRACY INDYWIDUALNEJ UCZNIA: 

Każdy uczeń w poszczególnych klasach powinien posiadać następujący zestaw środków 

dydaktycznych do pracy indywidualnej: 

• zeszyt przedmiotowy, 

• ewentualnie nośnik pamięci, np. pendrive lub karta pamięci.  

SKALA OCEN I OBSZARY OCENIANIA 

1. W ocenianiu bieżącym, semestralnym i rocznym/końcowym przyjęto zasadę skali cyfrowej 1-6. 

Dopuszcza się przy ocenach bieżących i okresowych stawianie znaków „+”. Nie stosuje się 

stopnia  6+. W dzienniku elektronicznym zapis 0 (zero) informuje o nieobecności ucznia na 

pracy klasowej /sprawdzianie/ kartkówce czy innej formie sprawdzenia osiągnięć lub 

nieoddaniu pracy w wyznaczonym terminie. Po uzupełnieniu przez ucznia danej zaległości zapis 

ten ulega zmianie na właściwą ocenę z danej formy zaliczenia. Jeżeli uczeń nie uzupełni braków 

w terminie ustalonym nauczyciel zmienia „zero” na „niedostateczny”. 



 

W ocenianiu bieżącym pod uwagę brane są następujące formy aktywności:  

- pisemne prace klasowe/sprawdziany praktyczne przy komputerze obejmujące wiadomości 

dotyczące jednego lub więcej działów, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz 

wpisane w dzienniku lekcyjnym; (w ciągu dnia można przeprowadzić tylko jedną taką pracę,  

w ciągu tygodnia dopuszczalne są trzy); prace klasowe powinny być sprawdzone i oddane w 

ciągu dwóch tygodni od ich napisania; zapowiedziane prace klasowe nie mogą być bez 

szczególnie ważnych powodów przekładane,  jeżeli przełożenie pracy klasowej nastąpi z 

winy lub na prośbę uczniów, to tracą moc ustalenia dotyczące wcześniejszego zapowiadania, 

- kartkówki z jednego zagadnienia tematycznego, nie wymagają zapowiedzi i powtórzenia, 

- odpowiedź ustna z ostatniej lekcji,   

-   zadania praktyczne przy komputerze-zastosowanie zdobytej wiedzy przy komputerze, 

- współudział w prowadzeniu zajęć np. referat, pokaz, 

- prace domowe, 

- praca i aktywność na lekcji; Oceniając aktywność ucznia, podejmowanie wysiłku 

umysłowego, jego pracę na lekcji, nauczyciel może stosować znaki „+” lub „-”.Otrzymanie 

sześciu znaków „+“ skutkuje otrzymaniem oceny celujący, zaś pięciu znaków „-” 

niedostateczny. 

- prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji - zeszyt, 

- praca w grupie  

- udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym, 

- długoterminowe prace samodzielne lub w grupach, np. przygotowywanie projektów, 

prezentacji; przygotowywanie pomocy naukowych. 

2. Sposób poprawiania bieżących ocen niedostatecznych i uzupełniania zaległości: 

a) uczeń jest zobowiązany do systematycznego poprawiania bieżących ocen niedostatecznych 

z prac klasowych i praktycznych sprawdzianów przy komputerze, 

b) w przypadku jednodniowej nieobecności ucznia na zaplanowanej wcześniej pracy 

klasowej/teście/praktycznym sprawdzianie przy komputerze nauczyciel może sprawdzić 

jego wiedzę/umiejętności na kolejnej lekcji lub wyznaczyć datę napisania/wykonania pracy 

w terminie krótszym niż tydzień. 



c) jeżeli uczeń nie napisał pracy klasowej lub nie wykonał praktycznego sprawdzianu przy 

komputerze z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole trwającej dłużej niż 

tydzień, powinien to uczynić w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu. Jeżeli 

uczeń mimo ustaleń nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, jego nieobecność może być 

potraktowana jako odmowa odpowiedzi i w takim przypadku nauczyciel ma prawo 

wystawić uczniowi z pracy klasowej lub sprawdzianu ocenę niedostateczną. Dotyczy to 

również nieobecności trwających dłużej niż jeden dzień.  

d) oceny niedostateczne i nienapisane prace klasowe lub niewykonane praktyczne 

sprawdziany przy komputerze uczeń jest zobowiązany poprawić w terminie  tygodnia od 

chwili zapoznania się z oceną, na zasadach określonych przez nauczyciela, 

e) każda praca może być poprawiana tylko raz, w szczególnych przypadkach nauczyciel 

może wyrazić zgodę na kolejną poprawę, 

f) w przypadku choroby ucznia termin poprawy przedłuża się o czas choroby, 

g) po upływie tego terminu uczeń traci prawo do poprawy oceny, chyba że ze względu na 

znaczenie treści nauczyciel postanowi inaczej, 

h) jeżeli uczeń podczas pracy pisemnej/praktycznego sprawdzianu przy komputerze korzystał 

z niedozwolonych pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną , którą może poprawić wg 

ustalonych wyżej zasad, 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace są udostępniane uczniowi i rodzicom; po zapoznaniu się 

z nimi uczeń na następnej lekcji oddaje prace nauczycielowi, który przechowuje je w szkole do 

końca roku szkolnego, a następnie zwraca uczniowi. 

4. Podstawą wystawienia oceny semestralnej lub końcowej są oceny uzyskane w trakcie semestru. 

W klasach 4-8 minimum 6 ocen (po 3 w każdym okresie nauki). 

5. Uczeń ma prawo w każdym okresie zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie zgodnej z 

ilością godzin danego przedmiotu w tygodniu (w klasach 4, 5, 7, 8 – 1 nieprzygotowanie). 

Zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianej pracy klasowej i/lub sprawdzianu 

praktycznego przy komputerze. Każde nieprzygotowanie do lekcji, brak zadania czy 

niewykonanie innego zadania ustalonego z nauczycielem, które przekracza ustaloną wyżej 

liczbę, skutkuje oceną niedostateczną z przedmiotu. Zgłoszenia należy dokonać na początku 



lekcji Niewykorzystane przez ucznia nieprzygotowania w pierwszym semestrze nie przechodzą 

na drugi.  

6. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za I okres, zobowiązany jest do uzupełnienia 

poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem 

przedmiotu. 

7. Oceniając punktowane prace pisemne/praktyczne (np. prace klasowe, praktyczne sprawdziany 

przy komputerze, kartkówki), stosuje się następujące zasady przeliczania punktów uzyskanych 

z punktowanych prac pisemnych na ocenę szkolną: 

 

 

Ocena  Odsetek punktów 

Celująca 96%-100% 

Bardzo dobra 90 % - 95% % 

Dobra 70 % - 89 %  

Dostateczna 50 % - 69 % 

Dopuszczająca 35 % - 49 % 

Niedostateczna Poniżej 35 % 

 

Wagi od 1 do 3 ocen cząstkowych: 

waga 3- praca klasowa, testy diagnozujące, praca i aktywność na lekcji /zajęciach pozalekcyjnych 

waga 2 – sprawdzian praktyczny przy komputerze, odpowiedź ustna, projekt, współudział w 

prowadzeniu zajęć, 

waga 1-kartkówka, zadanie domowe, praca w grupach na lekcji, inne formy aktywność 

edukacyjnej ucznia. 

 

 

 

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 



Nauczyciel po zapoznaniu się z opinią PP-P oraz zaleceniami w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego, dostosowuje do ucznia warunki pracy na lekcji (metody i formy, stosuje indywidualizacje 

zadań i standardów wymagań respektujących dysfunkcję). W stosunku do wszystkich uczniów 

posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania, poczucia własnej wartości, 

bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.  

Nauczyciel powinien dostosować metody i formy pracy z dzieckiem do jego możliwości, 

uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacją społeczną. Wiąże się to z następującymi działaniami: 

 dostosowaniem sposobu komunikowania się z uczniem (np. mówienie z odpowiednim 

natężeniem głosu, formułowanie wypowiedzi i pytań o prostej konstrukcji, powtarzanie 

pytań lub instrukcji, udzielanie dodatkowych wyjaśnień, naprowadzanie pytaniami 

pomocniczymi, zwracanie się wprost do ucznia); 

 zachowaniem właściwego dystansu (np. w przypadku dziecka niewidomego należy stanąć 

blisko, dotknąć go dłonią, aby wiedziało, że jest słuchane lub że do niego kierowane jest 

pytanie, natomiast dla niektórych dzieci z zespołem Aspergera czy z autyzmem dotyk 

będzie zbyt silnym bodźcem pobudzającym); 

 wydłużeniem czasu pracy (np. w sytuacji wykonywania zadań praktycznych, odpytywania 

podczas zajęć, pracy klasowej); 

 zmianą form aktywności (stosowanie naprzemiennie metod podających i aktywizujących); 

 dzieleniem materiału nauczania na mniejsze partie, zmniejszeniem liczby zadań do 

wykonania, zwiększeniem liczby ćwiczeń i powtórzeń materiału; 

 częstym odwoływaniem się do konkretu; 

 stosowaniem metody poglądowości – umożliwieniem poznawania wielozmysłowego; 

 dostosowaniem liczby bodźców związanych z procesem nauczania (np. nie jest wskazane, 

aby uczeń z ADHD miał wokół siebie zbyt wiele przedmiotów, nawet jeśli są to pomoce 

dydaktyczne); 

 zastosowaniem dodatkowych środków dydaktycznych i środków technicznych (w 

niektórych przypadkach nauczyciel będzie musiał dostosować je do możliwości ucznia, np. 

włączając film powinien opatrzyć obraz tekstem pisanym, jeśli w grupie jest dziecko 

niesłyszące, albo powtarzać tekst, jeśli ten uczeń potrafi czytać z ust;) 



 stosowaniem zróżnicowanych kart zadań do samodzielnego rozwiązania (rozdawane 

dzieciom powinny zawierać zadania o różnym stopniu trudności); 

 powtarzaniem reguł obowiązujących w klasie oraz jasnym wyznaczaniem granic i 

egzekwowaniem ich przestrzegania. 

UCZEŃ Z DYSLEKSJĄ, (DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA)  

Dysfunkcje nie zwalniają ucznia z obowiązku opanowania treści przewidzianych w podstawie 

programowej. Uczeń dyslektyczny podlega w większości tym samym kryteriom i formom oceniania, co 

pozostali uczniowie. Sposoby dostosowania wymagań:  

 zapewnienie w miarę możliwości uczenia się poprzez obserwację zjawisk przyrodniczych, 

wykonywanie doświadczeń, które angażują jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, 

słuch) ; 

 uwzględnia się trudności z zapamiętywaniem pojęć informatycznych; 

 kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń; 

 ze względu na wolne tempo czytania lub pisania wydłużenie czasu pracy dziecka; 

 w pisemnych sprawdzianach stosowane są testy wyboru, zdań niedokończone, teksty z 

lukami, rysunki, które pozwalają uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, 

a nie na poprawności pisania; 

 sprawdzanie wiadomości dotyczy krótszych partii materiału; 

 w ocenie pracy uwzględnia się poprawność toku rozumowania, włożony wysiłek; 

  podczas oceny prac pisemnych nie uwzględnia się poprawności ortograficznej; 

 zachęcanie do korzystania z dyżurów konsultacyjnych i indywidualnych spotkań z 

nauczycielem. 

UCZEŃ ZE SPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NIŻSZĄ OD PRZECIĘTNEJ ORAZ 

UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM  

Objawy zaburzeń:  

 trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści (tendencja do pamięciowego uczenia 

się wszystkiego po kolei); 

 problem z zapamiętywaniem pojęć informatycznych; 

 nieumiejętność wiązania faktów i informacji. 



W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy jak i treści 

wymagań. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych uczniów:  

 omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności; 

 pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie; 

 podawanie poleceń w prostszej formie; 

 unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć; 

 częste odwoływanie się do konkretu, przykładu; 

  unikanie pytań problemowych, przekrojowych; 

 wolniejsze tempo pracy; 

 szerokie stosowanie zasady poglądowości; 

  odrębne instruowanie ucznia; 

 traktowanie ucznia łagodnie i pochwałami zachęcanie do pracy na lekcjach; 

 zachęcanie do korzystania z dyżurów konsultacyjnych i indywidualnych spotkań z 

nauczycielem. 

Uczeń z ADHD: 

 stworzenie uczniowi uporządkowanego środowiska;  

 zapewnienie metod wychowania i nauczania dopasowanych do możliwości i potrzeb 

ucznia, 

 wzmacnianie pozytywnych zachowań oraz brak kar za objawy ADHD; 

  mówienie do ucznia tak, aby słyszał co do niego mówimy; 

 dzielenie długich, złożonych zadań, poleceń na etapy; 

 wyraźne akcentowanie początku każdego zadania, aktywności; 

 zezwolenie uczniowi na chwilowe oderwanie się od pracy; 

 częste sprawdzanie czy dziecko zapamiętało, zrozumiało polecenie; 

 zapoznanie dziecka z zasadami i konsekwencjami ich łamania; 

 posadzenie ucznia blisko nauczyciela; 

 wdrażanie ucznia do porządkowania i organizowania swojej wiedzy, robienia notatek; 

ZASADY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM:  



1. kierowanie pracą indywidualną uczniów,  

2. praca w kołach zainteresowań,  

3. udział uczniów w konkursach przedmiotowych,  

4. zaangażowanie w pomoc koleżeńską,  

5. rozwiązywanie zadań dodatkowych,  

6. realizacja indywidualnego programu wg odrębnych zasad.  

 

 

TRYB I WARUNKI ODWOŁANIA SIĘ 

OD PROPONOWANEJ OCENY ROCZNEJ /KOŃCOWEJ 

 

Uczeń może odwołać się od proponowanej oceny klasyfikacyjnej rocznej po spełnieniu łącznie 

następujących warunków:  

a) napisanie wszystkich prac klasowych, testów (bez względu na termin), 

b) wykonanie  wszystkich praktycznych sprawdzianów przy komputerze (bez względu na 

termin),  

c) poprawienie wszystkich ocen niedostatecznych z pisemnych prac jak w punkcie „a”,  

d) poprawienie wszystkich ocen niedostatecznych z praktycznych sprawdzianów przy 

komputerze jak w punkcie „b”,  

e) korzystanie z konsultacji w określonym przez nauczyciela terminie, 

f) brak nieusprawiedliwionych  nieobecności na lekcjach informatyki, 

g) w przypadku ucznia, który otrzymał jedynkę na I okres, opanowanie przez niego treści z I 

okresu, w sposób uzgodniony z nauczycielem. 


