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1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych

Ocena Celująca

Uczeń  samodzielnie  wykonuje  na  komputerze  wszystkie  zadania  przewidziane
w ramach lekcji i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności nie wykraczają poza
te, które są zawarte w programie zajęć komputerowych. Jest aktywny na lekcjach i pomaga
innym.  Bezbłędnie  wykonuje  ćwiczenia  na  lekcji,  trzeba  mu  zadawać  dodatkowe,
trudniejsze zadania.  Bierze  udział  w konkursach informatycznych,  przechodząc  w nich
poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie
pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu
komputera na ich lekcjach.

Ocena Bardzo dobra

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane w ramach
lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie zajęć komputerowych.
Na  lekcjach  jest  aktywny,  pracuje  systematycznie  i  potrafi  pomagać  innym  w  pracy.
Zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji i robi to bezbłędnie.

Ocena Dobra

Uczeń  samodzielnie  wykonuje  na  komputerze  nie  tylko  proste  zadania.  Opanował
większość widomości i umiejętności, zawartych w programie zajęć komputerowych. Na
lekcjach  pracuje  systematycznie  i  wykazuje  postępy.  Prawie  zawsze  zdąży  wykonać
ćwiczenia na lekcji i robi to niemal bezbłędnie. W przypadku niższych stopni istotne jest
to, czy uczeń osiągnął podstawowe umiejętności wymienione w podstawie programowej,
czyli:

 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość
zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

 Komunikowanie  się  za  pomocą  komputera  i  technologii  informacyjno-
komunikacyjnych.



 Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, opracowywanie za
pomocą  komputera  rysunków,  motywów,  tekstów,  animacji,  prezentacji
multimedialnych i danych liczbowych.

 Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.

 Wykorzystywanie  komputera  do  poszerzania  wiedzy  i  umiejętności  z  różnych
dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

Ocena Dostateczna

Uczeń potrafi wykonać zadania na komputerze, ale poświęca im zbyt wiele czasu. Opanował
wiadomości  i  umiejętności  na  poziomie  nieprzekraczającym  wymagań  zawartych
w podstawie  programowej  zajęć  komputerowych.  Na  lekcjach  stara  się  pracować
systematycznie, wykazuje postępy. Zazwyczaj zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji. Korzysta z
pomocy nauczyciela.

Ocena Dopuszczająca

Uczeń  czasami  potrafi  wykonać  na  komputerze  zadania,  opanował  część  umiejętności
zawartych w podstawie programowej. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są
zmienne, nie udaje mu się ukończyć wykonania niektórych ćwiczeń na lekcji. Często pracuje
pod  okiem  nauczyciela.  Braki  w  wiadomościach  i  umiejętnościach  nie  przekraczają
możliwości  uzyskania  przez  ucznia  podstawowej  wiedzy  i  umiejętności  informatycznych
w toku dalszej nauki.

Ocena Niedostateczna

Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie posiada minimalnego
wymaganego  zasobu  wiedzy  teoretycznej.  Nawet  z  pomocą  nauczyciela  z  wielką
trudnością  posługuje  się  oprogramowaniem  komputerowym.  Nie  umie  pisać  na
komputerze  wielkich  liter,  a  także  znaków  diakrytycznych.  Nie  potrafi  używać
klawisza  CapsLock.  Nie  umie  zapisać  pliku,  ani  utworzyć  folderu.  Nie  potrafi
wykorzystać nawet najbardziej podstawowych, wybranych opcji i efektów. Nie potrafi
posługiwać się usługami internetowymi. Nie potrafi napisać( rozmieścić w programie)
form  użytkowych:  np.  podania,  zaproszenia,  listu.  Nie  potrafi  wykonać  prostej
prezentacji na dany temat. Nie wykonuje ćwiczeń, prac i projektów mimo zachęcania



ze strony nauczyciela. Jeśli zaś przystąpi do pracy to wykonane przez niego ćwiczenia
(nawet z pomocą nauczyciela) posiadają duże braki w stosunku do przykładu. 

Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie udaje mu się
ukończyć wykonania ćwiczeń na lekcji. Nie ma  wiadomości i umiejętności niezbędnych do
kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

Obszary aktywności ucznia Ogólne zasady
Odpowiedź  O Sprawdzone  zostaną  wiadomości  ucznia  z  zakresu

posługiwania  się  językiem  informatycznym  dotyczącym
programów w których pracuje. 

Ćwiczenia praktyczne (praca 
na lekcji) Ćw./P

Ocenie  podlegają  ćwiczenia  wykonywane  na  komputerze,
które sprawdzają więcej umiejętności. 
Jeśli  uczeń  będzie  nieobecny  na  zajęciach,  uzupełnia
ćwiczenia w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.

Zadania z podręcznika lub 
kart pracy       Zad/P

Uczeń  zostanie  oceniony za  wykonanie  ćwiczeń  w formie
pisemnej w podręczniku lub na kartach pracy.
Jeśli  uczeń  będzie  nieobecny  na  zajęciach,  uzupełnia
ćwiczenia w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.

Sprawdzian praktyczny Spr Zostanie  przeprowadzony  sprawdzian,  który  uczeń  będzie
wykonywał  na  komputerze.  Sprawdzian  będzie
zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem oraz podany
zostanie do niego zakres materiału. 
Czas trwania sprawdzianu to 30 minut. Pozostały czas będzie
poświęcony na sprawdzenie pracy ucznia. 
Obecność na sprawdzianie praktycznym jest  obowiązkowa.
Jeżeli uczeń opuści jednak z przyczyn losowych sprawdzian
to powinien napisać go w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu
do szkoły.  W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie
podejmie  próby  napisania,  to  nauczyciel  wpisze  ocenę
niedostateczną.

Aktywność   A Ocenie  podlegają  ćwiczenia  wykonywane  na  komputerze,
które sprawdzają tylko jedną umiejętność. 
Uczeń  klasyfikowany  jest  z  pracy,  wysiłku  i  aktywności
wykazanej na zajęciach.
Uczniowie z dłuższą nieobecnością mają 2 tygodnie czasu na
wykonanie  zaległych zadań.  Jeżeli  absencja jest  dłuższa to
nauczyciel  uzgadnia  indywidualnie  termin  wykonania
ćwiczeń.

Uczeń ma prawo 1 raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie
do lekcji.



3. Zasady i sposoby udzielania informacji zwrotnej. Nauczyciel- uczeń:

1. Nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną (ustnie lub pisemnie):

• W formie pisemnej ze: sprawdzianu, testu, pracy klasowej

• W formie ustnej lub pisemnej z: kartkówek oraz zadania domowego

• W formie ustnej z: aktywność na lekcji ( pracy na lekcji, prac praktycznych), odpowiedzi
ustnej.

Nauczyciel- rodzice:

Podczas zebrań, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje
rodzicom (prawnym opiekunom):

1. Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce.

2. Dostarcza informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.

3. Przekazuje wskazówki do dalszej pracy z uczniem.

4. Ewaluacja i monitoring

1. Zasady  oceniania  z przedmiotu  zajęcia  komputerowe  są  monitorowane  na  bieżąco
w sposób ciągły, czego efektem mogą być zmiany.

2. W zasadach  oceniania  z  przedmiotu  zajęcia  komputerowe  mogą  być  dokonywane
zmiany wynikające ze zmian w statucie szkoły.

3. Zasady oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe poddane zostaną ewaluacji na
końcu każdego roku szkolnego

4. Ewaluacja  zasad  oceniania  z zajęć  komputerowych  odbywa  się  w formie  pisemnej
poprzez  rozmowy  z uczniami,  ich  rodzicami  lub  prawnymi  opiekunami,  ankietę
skierowaną do uczniów oraz karty samooceny nauczyciela przedmiotu.


