
 
KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VII 

Wstęp 

Na zajęciach komputerowych osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez: 

  
1.      SPRAWDZIANY 

Sprawdziany obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i            
obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową. 
Termin sprawdzianu powinien być zapowiedziany uczniom i zapisany w dzienniku z co            
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
Sprawdziany powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od             
momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. 
Uczeń, który opuścił sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę          
niedostateczną, może go napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 
Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych            
uczniów. 
Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną mający trudności w nauce na           
sprawdzianie otrzymują takie same zadania jak pozostali uczniowie jednak mają wydłużony           
czas pracy o 30 %. 
Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną uzdolnieni na sprawdzianie         
otrzymują dodatkowe zadanie na ocenę celującą. 
  

2.      KARTKÓWKI 
Kartkówka obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji i może być przeprowadzona bez            
zapowiedzi. 
Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną mający trudności w nauce          
podczas kartkówki otrzymują takie same zadania jak pozostali uczniowie jednak mają           
wydłużony czas pracy o 30 %. 
Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną uzdolnieni na kartkówce         
otrzymują dodatkowe zadanie na ocenę celującą. 
  

3.      ODPOWIEDZI USTNE 
Odpowiedź ustna obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji. 
Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną mający trudności w nauce          
podczas odpowiedzi otrzymują od nauczyciela pomoc w postaci pytań naprowadzających,          
które nie mają istotnego wpływu na ocenę z odpowiedzi. 
Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną uzdolnieni podczas odpowiedzi         
mogą otrzymać dodatkowe pytania wymagające twórczego rozwiązywania problemów. Może         
to wpłynąć na otrzymanie wyższej oceny z odpowiedzi. 
  
  



 
  
  

6.      OCENĘ PRAC DOMOWYCH 
Ocenę z pracy domowej można poprawić do 2 tygodni od jej otrzymania. 
  
 
  
  

8. OBSERWACJĘ I OCENĘ DZIAŁALNOŚCI POZALEKCYJNEJ UCZNIA ZWIĄZANĄ Z         
NAUCZANYM PRZEDMIOTEM. 

Jeśli uczeń wykonuje zadania związane z nauczanym przedmiotem poza lekcjami lub           
uczestniczy w dodatkowych zajęciach, które istotnie wpływają na podwyższenie jego          
umiejętności i wiadomości z informatyki nauczyciel może wziąć to pod uwagę przy            
wystawianiu oceny semestralnej i rocznej. 
  
W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel           
może wyznaczyć uczniowi pisemny sprawdzian z materiału realizowanego w okresie          
nieobecności ucznia. 
  
Ocena semestralna i końcowo roczna wystawiana jest na podstawie uzyskanej przez ucznia            
średniej ważonej. Obliczana jest ona na podstawie wagi poszczególnych ocen i tak: 
Sprawdzian – waga 5 
Ćwiczenie na lekcji – waga 2 
Odpowiedź – waga 4 
Kartkówka – waga 3 
Praca domowa – waga 1 
Projekt – waga 5 
Zadanie dodatkowe – waga 2 
  
Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko               

w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa             
ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa. 
Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem             
długotrwałej choroby); 
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac           
pisemnych; 
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż            
ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 



5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym –            
konsultacji indywidualnych. 
  
Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym          
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela        
przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione        
poniżej jego oczekiwań. 
Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony            
na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 
Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od            
wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 
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1. Ocena dopuszczająca: wymienia niektóre sposoby prezentowania      
informacji; pod kierunkiem nauczyciela wykonuje i zapisuje prostą prezentację         
składającą się z kilku slajdów. 

2. Ocena dostateczna: wymienia i omawia sposoby prezentowania informacji;        
podaje przykłady urządzeń umożliwiających przeprowadzenie prezentacji;      
wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów          
zawierających tekst i grafikę; pod kierunkiem nauczyciela uruchamia pokaz         
slajdów. 

3. Ocena dobra: wymienia etapy i zasady przygotowania prezentacji         
multimedialnej; wykonuje i zapisuje prezentację składającą się z kilku slajdów          
zawierających tekst i grafikę; dodaje animacje do elementów slajdu;         
samodzielnie uruchamia pokaz slajdów. 

4. Ocena bardzo dobra: omawia etapy i zasady przygotowania prezentacji         
multimedialnej; omawia urządzenia do przeprowadzenia prezentacji      
multimedialnych; dba o zachowanie właściwego doboru kolorów tła i tekstu na           
slajdzie; dobiera właściwy krój i rozmiar czcionki; prawidłowo rozmieszcza         
elementy na slajdzie; ustawia parametry animacji; dodaje przejścia slajdów. 

5. Ocena celująca: omawia program do wykonywania prezentacji       
komputerowych; rozróżnia sposoby zapisywania prezentacji i rozpoznaje pliki        
prezentacji po rozszerzeniach; zapisuje prezentację jako pokaz programu        
PowerPoint; korzysta z przycisków akcji; potrafi zmienić kolejność slajdów;         
stosuje chronometraż; potrafi zmienić kolejność animacji na slajdzie. 
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