
INFORMATYKA 
KL. IV - VIII 

Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w szkolnym programie nauczania 
na podstawie programu „Lubie to!” w kl. 4 – 8. 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie: 
a. rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów, 
b. programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz 

innych urządzeń cyfrowych, 
c. posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, 
d. rozwijanie kompetencji społecznych, 
e. przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. 

Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów 
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

a. praca przy komputerze, 
b. krótka odpowiedź z ostatniej lekcji, quizy interaktywne, 
c. uczestnictwo w zajęciach, aktywność na lekcji (na bieżąco), 
d. sprawdzian umiejętności pracy przy komputerze, 
e. sprawdzian z szybkości pisania, 
f. wykonywanie projektów (wykorzystanie zdobytej wiedzy), praca w grupach, 
g. praca domowa, zadania dodatkowe. 

Kryteria oceniania: 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: 

a. umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopisma 
komputerowe, edukacyjne programy multimedialne, kursy e learningowe, samouczki 
programów), 

b. wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy 
po lekcjach, 

c. wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, bierze czynny udział w zajęciach 
dodatkowych, 

d. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 
e. wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (np. gazetki ścienne, prezentacje 

multimedialne) 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: 

a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
informatyki w danej klasie, 

b. sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami, 
c. samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, 



Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: 

a. dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, 
b. posługuje się terminologią informatyczną, 
c. poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, 
d. z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania 

zadań programowych, 
e. pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie. 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: 

a. w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału 
programowego, 

b. zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem, 
c. poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, 
d. nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań 

programowych, nawet z pomocą nauczyciela, 
e. poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie. 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: 

a. częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, 
b. częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować, 
c. bezpiecznie obsługuje komputer, 
d. zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela, 
e. ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach, 
f. poprawnie uruchamia komputer i zamyka system, 
g. poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje. 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: 

a. nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, 
b. nie zna terminologii informatycznej, 
c. nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera, 
d. nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu. 

Ocena uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do 
ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające 
sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub opinią lekarza specjalisty. 
w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: 
• wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, 
• możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania 
etapami, 



• branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego 
walorów estetycznych, 

e. biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, 
f. biegle i bezpiecznie obsługuje komputer, 
g. biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.


