
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI  

I.  Zasady oceniania  

1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami w myśl zasad sprawiedliwości.  

2. Ocenie podlegają:  

a. praca na lekcji • ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem 

osiągania celów operacyjnych lekcji,  

• odpowiedzi ustne,  

• jakość pracy i aktywność na lekcji,  

• współpraca w grupie;  

a. sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, zapowiedziane 

tydzień wcześniej, z podanym zakresem, przeprowadzane z użyciem specjalnych kart pracy; b. 
prace domowe  

• bieżące – utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji,  

• długoterminowe – stanowiące pracę nad projektem tematycznym,  

• prace nieobowiązkowe – będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia 

wiadomości i umiejętności np. prowadzenie stałego działu w gazetce szkolnej;  

a.  osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych.  

1. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności, a także prawo do 

jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem.  

  

I.  Narzędzia i czas sprawdzania osiągnięć uczniów  

1. Sprawdziany– po każdym dziale. 2. 
Ćwiczenia praktyczne.  

3. Odpowiedzi ustne dotyczące treści znanych i nowych oceniane według znanych uczniom 

kryteriów, np.: rzeczowości, dynamiczności, aktywności myślowej.  

4. Prace domowe sprawdzane systematycznie.  

5. Planowa obserwacja postaw ucznia w takich sytuacjach, jak:  

 przygotowanie stanowiska pracy,  

 aktywność i zaangażowanie na lekcji,  

 współpraca w grupie,  

 tempo pracy,  

 przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.  

6. Inne formy aktywności (np. udział w konkursach, wykonywanie zadań nadobowiązkowych).  

  

I.  Zasady ustalania oceny bieżącej  

1. Obszary, w których uczeń oceniany jest według podanej tabeli wymagań edukacyjnych w 

zakresie wiadomości i umiejętności z informatyki:  

 sprawdziany oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są według ustalonych każdorazowo zasad 

podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem osiągnięć ucznia,  

 odpowiedzi ustne oraz prace domowe, za które stawia się stopnie w zależności od 

obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności. 2. Obszar, w którym 

uczeń oceniany jest według podanej tabeli wymagań edukacyjnych w zakresie postaw w 

stosunku do przedmiotu informatyka:  

 przygotowanie stanowiska pracy,  

 aktywność i zaangażowanie na lekcji,  



 współpraca w grupie,  

 tempo pracy,  

 przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy,  

 udział w konkursach i uzyskiwane w nich osiągnięcia.  

  
I.  Zasady ustalania oceny śródrocznej  

Ocena śródroczna i roczna uwzględnia wagę otrzymanych przez ucznia wyników według poniższych kryteriów:  

A. „Waga” przydzielona poszczególnym wskaźnikom osiągnięć uczniów jest następująca:  

  

Wskaźniki osiągnięć uczniów  „Waga”  

Sprawdziany   5 punktów  

Ćwiczenia praktyczne  3 punkty  

Odpowiedzi ustne  2 punkty  

Prace domowe  1 punkt  

Ocena za I półrocze
)
  5 punkty  

  

A. Ocenę końcową (OK) obliczamy według wzoru:  

  

Przykład:  

Imię i 

nazwisko  

I półrocze  

„waga” – 5  

 Stopnie uzyskane za   

sprawdziany  

„waga” –  5  

ćwiczenia  

„waga” – 3  

odpowiedzi  

„waga” – 2  

zadania 

domowe  

„waga” – 1  

Jan Nowak  dobry  4  4  3  5  5  5  4  4  4  1  5  3  5  6  



  4,09 (ocena roczna – 

dobry)
) 
 

  

  

  

  

STANDARDY WYMAGAŃ Z INFORMATYKI - POSTAWY UCZNIÓW  
  

OCENA   CHARAKTERYSTYKA POSTAWY  

Odpowiednia A  

•  Podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych uczeń potrzebuje 

mobilizowania i pomocy ze strony nauczyciela i innych osób.  

 •  Rzadko przestrzega zasad ustalonych w regulaminie pracowni komputerowej.  

 •   Praca ucznia cechuje się niewielką samodzielnością, wykonane zadania są 

niezbyt estetyczne.  

 •   Choć słabo zaangażowany w pracę klasy czy grupy, uczeń stara się jednak 

dostosować do powstałych sytuacji.  

 •   Rzadko wspiera dobrą komunikację w grupie i nie umie okazywać szacunku 

innym członkom grupy.  

 •   Bywa, że nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z 

komputerem.  

Dobra 

B  

•  Podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych zazwyczaj stara się 

być samodzielny, brak jednak mu jeszcze staranności i systematyczności w 

działaniu.  

 •  Zazwyczaj  przestrzega  zasad  ustalonych  w  regulaminie 

 pracowni komputerowej.  

 •   Wybiera z dostępnych zbiorów informacji te, które wolno wykorzystać w 

pracy.  

 •   Zaangażowany w pracę klasy, grupy, stara się być aktywny i odpowiedzialny.  

 •   Czasami zachęca do dobrej komunikacji w grupie, nie zawsze jednak umie 

okazać szacunek innym członkom grupy.  

 •  Jeszcze niezbyt efektywnie wykorzystuje czas pracy.  

 •   Dostosowuje się do obowiązujących zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z 

komputerem.  

Wyróżniająca 

C  

•  Podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych jest 

samodzielny, nie zawsze jednak dość staranny, brak jeszcze czasem spójności 

w jego działaniu.  

 •  Zawsze przestrzega zasad ustalonych w regulaminie pracowni komputerowej.  

 •   Zaangażowany w pracę klasy i grupy, zachęca innych do działania, zazwyczaj 

odpowiedzialny i aktywny.  

 •   Często zachęca do dobrej komunikacji w grupie, zwykle odnosi się z 



szacunkiem do innych, jest skłonny do kompromisu.  

 •  Racjonalnie wykorzystuje czas pracy.  

 •   Prawidłowo  organizuje  stanowisko  pracy  oraz  przeprowadza 

 krótką gimnastykę relaksacyjną.  

Wzorowa 

D  

•  Samodzielnie wykonuje wszystkie zadania teoretyczne i praktyczne 

przewidziane programem oraz jest operatywny w wykorzystaniu wiadomości i 

umiejętności do rozwiązywania zadań trudnych, w nowych sytuacjach.  

 •   Bierze udział w ustalaniu zasad obowiązujących w pracowni komputerowej i 

jednocześnie dba o ich przestrzeganie przez innych uczniów.  

 •  Zaangażowany w pracę klasy, grupy, bardzo aktywny i odpowiedzialny, 

skutecznie motywuje innych uczestników zajęć do pokonywania trudności.  

 •  Zachęca do dobrej komunikacji w grupie, wyraża uznanie dla cudzych 

pomysłów i ich autorów.  

 •  Podczas wykonywania zadań wykazuje się dużą starannością i sumiennością.  

 •   Przygotowuje  dodatkowe  informacje  na  zajęcia, 

 wykonuje  prace długoterminowe.  

 •   Dąży do samodoskonalenia i twórczego rozwoju własnych uzdolnień.  

 •  Dostosowuje stanowisko pracy do potrzeb, przestrzegając przy tym wszelkich 

zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy.  

 •  Przejawia inicjatywę, nauczyciel może na niego zawsze liczyć – jest 

niezawodny.  

 •  Wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych 

lekcjach.   

 •  Startuje, a bywa nawet, że odnosi sukcesy, w konkursach informatycznych.  
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