
Ogólne kryteria wymagań z informatyki: 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował podstaw wiedzy teoretycznej z przedmiotu, 

 posiadł umiejętności posługiwania się komputerem w stopniu 

niewystarczającym do praktycznych zastosowań, 

 nie potrafi zastosować wszystkich technik środowiska 

programowego o znaczeniu podstawowym, 

 nie umie rozwiązać najprostszych problemów i zadań 

teoretycznych, 

 nie osiągnął stanu wiedzy umożliwiającego kontynuowanie 

nauki na wyższym poziomie, 

 brak mu systematyczności i pilności w przygotowaniu się do 

zajęć, uchyla się od 

 wykonywania powierzonych mu zadań. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 w stopniu podstawowym posługuje się systemem operacyjnym 

komputera, 

 potrafi samodzielnie zastosować podstawowe elementy 

środowiska, 

 potrafi samodzielnie wykonać zadania o niewielkim stopniu 

trudności, 

 dysponuje możliwościami pozwalającymi uzupełnić występujące 

braki, 

 brak mu systematyczności i pilności w wykonywaniu 

powierzonych mu zadań. 

  



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasadnicze zależności 

między nimi, 

 sprawnie posługuje się systemem operacyjnym komputera oraz 

poznanymi programami narzędziowymi. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 posiada pełną wiedzę teoretyczną w zakresie poruszanym na 

lekcjach, 

 poza drobnymi wyjątkami potrafi rozwiązać problemy 

charakterystyczne dla każdej z omawianych dziedzin, 

 sprawnie posługuje się sprzętem i narzędziami programowymi, 

 jest samodzielny w poszukiwaniu rozwiązań, 

 na lekcjach wykazuje twórczą i właściwie ukierunkowaną 

aktywność, 

 jest zdyscyplinowany i uporządkowany w swojej pracy. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 posiada kompletną i spójną wiedzę teoretyczną w zakresie 

określonym wymaganiami programowymi, 

 potrafi rozwiązać zadania wymagające zastosowania łącznej 

wiedzy i umiejętności z wielu działów przedmiotu, 

 zna i rozumie działanie poszczególnych składników sprzętowych 

i zależności występujące między nimi, 

 sprawnie posługuje się wszystkimi narzędziami i technikami 

programowymi, 

 w swojej pracy jest systematyczny i zdyscyplinowany, wyróżnia 

się obowiązkowością i dokładnością w wypełnianiu 

przydzielonych mu zadań. 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę 

bardzo dobrą, a ponadto: 

 samodzielnie rozwija swoją wiedzę i służy pomocą innym, 

 potrafi w sposób twórczy, odkrywczy rozwiązywać różnorodne 

problemy, 

 potrafi włączyć do swoich rozwiązań wiadomości z innych 

dziedzin nauki, 

 bierze udział w konkursach i olimpiadach, 

 na tle grupy uczniów wyróżnia się sprawnością swojej pracy 

i jakością otrzymanych wyników. 


