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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 informatyki. 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 informatyki. 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 informatyki. 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:




Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego
i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania
informacji.
Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz
innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów,
organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się
aplikacjami komputerowymi.







Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami
komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci
komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w
grupie w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz
organizacja i zarządzanie projektami.
Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności
informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety
w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z
technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

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 informatyki. 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 potrafi napisać prostego algorytmu. 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.

