
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI – KLASY 4 – 8 

 

Ocenie podlegają: wiadomości i umiejętności, których zakres jest określony w podstawie programowej, 

przestrzeganie regulaminu pracowni i stosowanie zasad bhp, wszelkie formy aktywności ucznia: praca na lekcjach, 

samodzielne rozwiązywanie zadań, problemów – stosowanie odpowiednich metod w oparciu o poznane wiadomości 

 i umiejętności, praca pozalekcyjna. 

Formy sprawdzania osiągnięć: ćwiczenia wykonywane  w czasie lekcji, sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi 

ustne, praca w grupach, prace dodatkowe np. prezentacje, projekty itp.  

Sprawdziany obejmujące większą partię materiału są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i są obowiązkowe. 

Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych to musi go napisać, uczeń ma prawo do ponownego ustalenia 

oceny tylko ze sprawdzianów teoretycznych. Ustalona na nowo ocena z tej partii materiału zostaje wpisana obok 

wcześniejszej oceny. Ocena za pracę wykonaną w czasie lekcji nie może być poprawiona poprzez przedstawienie 

gotowej pracy wykonanej w domu. 

Bieżące sprawdzanie wiadomości – kartkówki nie muszą być zapowiadane, mogą obejmować materiał z 3 ostatnich 

lekcji, może być ich kilka w okresie. Nie ocenia się uczniów do 7 dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności .  

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna nie jest średnią uzyskanych ocen bieżących, lecz wynikiem postępów 

ucznia i przyrostem jego wiedzy. Najważniejsze są oceny z pracy podczas lekcji. Uczeń powinien sumiennie 

wykonywać zadanie, dbać o stanowisko pracy, nie przemieszczać się i zachowywać ciszę. 

Kryteria oceniania prac pisemnych: 

> 100% punktacji – celujący 

100%- 90% - bardzo dobry 

89% - 75% - dobry 

74% - 51% - dostateczny 

50% - 25% - dopuszczający 

>25% - niedostateczny 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który: stosuje i wykorzystuje zaawansowane funkcje programu nie omawiane 

podczas zajęć, dysponuje wiedzą wykraczającą poza wymagania programowe, proponuje i wykonuje wyjątkowo 

przemyślane, funkcjonalne i estetyczne projekty realizowane w szkole (filmy, prezentacje, gazetka szkolna 

a przydatność jego pracy została potwierdzona przez nauczyciela odpowiedzialnego za dane przedsięwzięcie), 

uczestniczy w konkursach i zajmuje w nich punktowane miejsca, z własnej inicjatywy pomaga słabiej radzącym sobie 

uczniom w opanowaniu materiału. 

Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który: biegle wykorzystuje urządzenie peryferyjne, właściwie  

i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do realizacji zadań, do rozwiązania problemu potrafi zastosować różne 

metody, wykonuje prace estetyczne i przemyślane, nie popełniając żadnych błędów. 

Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który: wykazuje średni poziom wiedzy o programie i jego funkcjach, samodzielnie 

wykonuje zadania, popełnia tylko nieliczne błędy, wykonuje prace estetyczne, do rozwiązania problemu stosuje 

szablonowe rozwiązania. 

Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który: widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią 

wykonania zadania, nie rozumie problemów, które przed nim postawiono, stara się pracować samodzielnie i zgodnie 

z poleceniami, wykorzystuje przy tym w sposób poprawny podstawowe funkcje programu, w pracy popełnia często 

błędy, nie przywiązuje wagi do estetycznego wyglądu swojej pracy. 

Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który: czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, nie 

rozumie do końca problemów, które przed nim postawiono, nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, 

jednak z pomocą nauczyciela potrafi wykonać i rozwiązać proste zadania, opanował część umiejętności zawartych  

w podstawie programowej, wykazuje chęci do pracy.   

Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który: nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań, nie rozumie 

problemów, które przed nim postawiono, nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie 

programowej, nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, nawet z pomocą nauczyciela, nie potrafi nawet 

w minimalnym stopniu radzić sobie z problemem, nie posiada minimalnej wiedzy dotyczącej wymaganych 

umiejętności, lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci współpracy.   

 

Warunki i tryb postępowania w przypadku ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana, rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, są zgodne ze Statutem Szkoły i przepisami prawa oświatowego. 

 


