
KRYTERIA WYMAGAŃ Z INFORMATYKI 

1. Na każdej lekcji uczeń powinien mieć zeszyt 32-kartkowy w kratkę i podręcznik. 

2. Na każdej lekcji nauczyciel może sprawdzić (w dowolnej formie)    stopień opanowania 

wiadomości i umiejętności z 4 ostatnich lekcji. 

3. Sprawdziany z większej partii materiału są zapowiadane tydzień wcześniej. 

4. Jeżeli uczeń nie jest przygotowany do lekcji, może 2 razy w semestrze uchronić się od złej 

oceny prosząc na początku lekcji o np. (a nie w momencie wezwania go do odpowiedzi). 

5. Jeżeli uczeń nie odrobił pracy domowej może skorzystać z np., jeżeli tego nie uczyni otrzymuje 

ocenę 1, a zaległą pracę domową musi nadrobić na następną lekcję. 

6. Ocenę 1 ze sprawdzianu można poprawić w ciągu 2 tygodni od informacji o tej ocenie. 

7. Jeżeli uczeń nie był obecny na sprawdzianie, musi go zaliczyć na następnej lekcji. 

8. Uczeń i jego rodzice są na bieżąco informowani o postępach w nauce poprzez wpisywanie jego 

ocen w tabeli znajdującej się na ostatniej stronie zeszytu przedmiotowego. 

9. Rodzice są zobowiązani do kontroli postępów w nauce swojego dziecka poprzez poświadczenie 

podpisem w ww. tabeli znajomości jego ocen. 

10. Uczeń bezwzględnie powinien przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej. 

 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:  

Umiejętności:  

- rozwiązywanie problemów za pomocą komputera,  

- korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania 

i wykorzystania, 

- stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznania różnych dziedzin, 

- łączenie umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną. 

Wiadomości:  

- znajomość podstawowych metod pracy na komputerze, 

- znajomość podstawowych pojęć i metod informatyki, 

- znajomość wspólnych praw i mechanizmów informatyki, wiedza i umiejętność jej praktycznego 

wykorzystania w zakresie bezpieczeństwa i higieny podczas pracy na komputerze. 

Postawa:  

- udział w zajęciach lekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek wkładany w pracę podczas zajęć), 

- udział w życiu szkoły (przygotowywanie prezentacji, gazetek itp.), 

- przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej, 

- reprezentowanie klasy i szkoły w konkursach przedmiotowych. 

 

Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: 

a) praca przy komputerze,  

b) uczestnictwo w zajęciach, aktywność na lekcji (na bieżąco), 

c) sprawdzian umiejętności pracy przy komputerze, 

d) test wiadomości,  

f) prace dodatkowe - referaty, plansze dydaktyczne, prezentacje prac wykonanych w domu,  

g) udział w konkursach.  

Kryteria oceniania: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

- posiada wiedzę wykraczającą poza zakres podstawy programowej,  

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopisma 

   komputerowe, edukacyjne programy multimedialne) 

- wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy 

   pozalekcyjnej,  

- wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace,  

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

- wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (np. gazetki ścienne, prezentacje multimedialne).  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową z informatyki 

   w danej klasie, 

- sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami,  

- samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,  

- biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,  

- biegle i bezpiecznie obsługuje komputer,  

- biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

- dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu podstawy programowej z informatyki,  

- posługuje się terminologią informatyczną,  

- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,  

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań  

  programowych,  

- pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 

- w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu podstawy programowej 

z informatyki,  

- zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem,  

- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,  

- nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań  

  programowych, nawet z pomocą nauczyciela,  

- poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: 

- częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu podstawy programowej,  

- częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować,  

- bezpiecznie obsługuje komputer,  

- zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela,  

- ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach,  

- poprawnie uruchamia komputer i zamyka system,  

- poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje. 

 

Ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeń który: 

- nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu podstawy programowej,  

- nie zna terminologii informatycznej,  

- nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera,  

- nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu. 

 
 

 


