
 

 

INFORMATYKA 
 
Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości 
i umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej. Przy ocenianiu osiągnięć uczniów zwracamy uwagę na:  
- rozumienie zjawisk technicznych,  
- umiejętność wnioskowania,  
- czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń technicznych, katalogów,  
- czytanie i rysowanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,  
- umiejętność organizacji miejsca pracy,  
- właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,  
- przestrzeganie zasad bhp,  
- dokładność i staranność wykonywania zadania.  
 

1. Ogólne wymagania na poszczególne oceny z informatyki: 
1) w klasach IV - VIII: 

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową, 
- posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną, 
- perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, 

wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności, 
- perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowymi, 
- samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne, 
- wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej 

inwencji, złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, 
oryginalnością, a także wysokimi walorami estetycznymi, 

- do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy, 
- wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz 

aktywnością na lekcjach, 
- przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, 

a także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich, 
- wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się 

poszerzoną wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i we 
własnym zakresie, 

- zdobywa co najmniej wyróżnienia w międzyszkolnych i wyższych konkursach 
informatycznych; 

b) ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który: 
- zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową, 
- posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną, 
- posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim 

stopniu trudności, 
- posługuje się usługami internetowymi, 
- samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne, 
- wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu 

zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu, 
- przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, a 

także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich, 
- uczestniczy w konkursach informatycznych; 

c) ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który: 
- zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową, 
- posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu, 
- z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą 

ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności, 
- z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi, 



 

 

- wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do 
przedstawionego przez nauczyciela wzoru czy przykładu; 

- przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej oraz internetowej 
netykiety; 

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia 

i prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej, 
- w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki,  
- z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym, 
- z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi, 
- wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania 

wielu opcji i efektów, 
- przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej; 

e) ocenę dopuszczają otrzymuje uczeń, który: 
- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 
- posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej, 
- z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem 

komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty, 
- z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi, 
- ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do 

zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem 
najprostszych opcji i narzędzi, 

- nie przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej oraz zasad 
internetowej netykiety i bezpieczeństwa podczas korzystania z zasobów Internetu; 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,  
- nie zna terminologii informatycznej,  
- nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera,  
- nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu. 

 
Obszary podlegające ocenie na lekcjach informatyki: 

- stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikający z podstawy programowej na 
poziomie danej klasy, 

- aktywność ucznia na lekcjach, 
- stopień zaangażowania podczas wykonywania ćwiczeń, 
- wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią,  
- stopień samodzielności wykonywania zadania, 
- zainteresowanie tematem lekcji, 
- odpowiedzi ustne - oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów  

informatycznych; najczęściej odpowiedź ustna związana jest z wypowiedziami uczniów 
w trakcie dyskusji i pracy przy komputerze, 

- praca pozalekcyjna (np. udział w konkursach, zajęciach pozalekcyjnych), 
- przygotowanie  do zajęć, 
- umiejętność pracy w zespole. 

 

Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco: 

a) uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za: 
- właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu, 
- gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć, 
- podejmowanie merytorycznej dyskusji, 
- szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia, 
- dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji, 



 

 

- wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami, 
- pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych, 
- wykonanie pomocy do pracowni, 

b) uczeń otrzymuje „-” za brak aktywności na lekcji gdy: 
- zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem 
- wykazuje brak oczywistych umiejętności, 
- kasuje, otwiera lub modyfikuje prace kolegów, 
- nie przestrzega regulaminu pracowni i zasad BHP. 

c) sposób przeliczenia „+” i „-” na oceny: 
- „cel” za +, +, +, + 
- „bdb” za +, +, +,  
- „db” za +, +, ,  
- „dst” za +, +,  -, 
- „dop” za +, -, - 
- „ndst” za -, -, - 

 

 


