
Przedmiotowe Zasady Oceniania z INFORMATYKI 

w klasach IV-VIII 

obowiązujące  od 26.10.2020r. (zdalne nauczanie) 
 

1. Ocenie podlegają następujące umiejętności ucznia: 

 wykorzystywanie dostępnych technologii informatycznych oraz Internetem;  

 korzystanie z zasobów i usług ułatwiających wymianę informacji i współpracę 

na odległość; 

 posługiwanie się komputerem lub urządzeniami mobilnymi w aspekcie pracy 

zdalnej i przy wykorzystaniu portalu LIBRUS Synergia; 

 uczestnictwo w lekcjach wideo, testach i quizach internetowych; 

 logowanie i umiejętność poruszania się w aplikacjach internetowych (wskazanych 

przez nauczycieli); 

 założenie elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail); wysyłanie i odbieranie 

wiadomości wraz z załącznikami  

 korzystanie z komunikatorów internetowych w celu wymiany informacji, 

konsultacji itp. 

2. Ocenie podlegają następujące formy obowiązkowej pracy ucznia: 

 notatki, 

 rozwiązywanie zadań i ćwiczeń praktycznych, 

 prace długoterminowe, 

 prace typu: plakaty, ilustracje, referaty, prezentacje, 

 aktywność i systematyczność podczas zajęć on-line oraz terminowe wykonywanie 

powierzonych zadań. 

3. Dostarczenie pracy po wyznaczonym terminie skutkuje obniżeniem oceny. 

4. Za brak pracy, wynikający z niezrozumienia polecenia przez ucznia, nie będą stawiane 

oceny niedostateczne (uczeń może wykonać inne, łatwiejsze zadanie lub to samo 

po konsultacji z nauczycielem). 

5. Terminy wykonania prac zawsze będą podawane wraz z ich zadawaniem. 

6. Uczniowie wykonują prace wykorzystując oprogramowanie dostępne na swoim 

komputerze lub na kartkach A4, a następnie w formie pliku, zdjęcia lub skanu wysyłają 

na pocztę  sp3_fizyka@interia.pl lub w formie wiadomości na Librusa. 

7. W terminie dwóch tygodni dopuszcza się możliwość poprawy oceny niedostatecznej 

lub dopuszczającej otrzymanej za wykonaną pracę.  

8. Zachęca się uczniów do samodzielnej pracy.  

9. Jeżeli nie ma lekcji online, a nauczyciel zadaje zadania do samodzielnej pracy, 

aby zadanie było zaliczone, należy je wykonać i przesłać do nauczyciela 

w wyznaczonym terminie. 

10. Aktywność ucznia jest na bieżąco oceniana. Za wykonanie obowiązkowych 

ćwiczeń i zadań uczeń otrzymuje plusy i oceny.  

11. Obowiązuje rozliczenie się z zadanych prac. Brak aktywności skutkuje 

otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
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12. W razie trudności z wykonaniem polecenia, proszę o powiadomienie i realizację 

ćwiczenia w dogodnym terminie. 

13. Uczniowie posiadający orzeczenia o kształceniu specjalnym będą oceniani 

według tych samych kryteriów za prace dostosowane do ich potrzeb  

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zgodnie z Indywidualnym 

Programem Edukacyjno Terapeutycznym.  

14. Bardzo proszę uczniów o samodzielne wykonywanie prac pisemnych, pisanie 

sprawdzianów i niekorzystanie z pomocy rodziców (oprócz spraw technicznych 

np. pomoc w logowaniu itp.).  

 

Rodzice i uczniowie mają możliwość konsultacji z nauczycielem (mailowo lub poprzez 

Librus, Teams)  w godzinach pracy nauczyciela. 


