
Przedmiotowy system ocena zajęcia komputerowe / edukacja 
informatyczna w klasach I -III 

 

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

(Dz. U. 2012 r., poz. 977 i z 2014 r., poz. 803) 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Szkole Podstawowej im Bronisława 

Wanata w Moszczenicy.  

 
 I. Podstawa programowa – zajęcia komputerowe  

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 
 I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń  

i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.  

 II. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
 III. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą 

komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.  
 IV. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.  

 V. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, 

 a także do rozwijania zainteresowań.  
 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
  Uczeń: 

1.   posługuje się komputerem w podstawowym zakresie; 
2.   posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje 

zainteresowania; korzysta z opcji w programach; 

3.   wyszukuje informacje i korzysta z nich: 
a)   przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), 

b)   dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym 
zakresie, 

c)   odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; 

4   tworzy teksty i rysunki: 
a)   wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, 

b)   wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur; 
5.   zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: 

a)   wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne; 

wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, 
b)   ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego 

adresu, 
c)   stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. 

 
 

II. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

Oceniane są:  
1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji.  

Ocenie podlega:  
- wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią;  

- stopień samodzielności wykonywania zadania;  

- pilność;  
- końcowy efekt pracy (jakość pracy).  

- umiejętność pracy w zespole;  



2. 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.  
3. Aktywność podczas pracy na lekcji.  

Ocenie podlega:  

- aktywność ucznia w czasie zajęć;  
- stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć;  

- zainteresowanie tematem lekcji;  
- przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji.  

III. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY (śródroczne) : 

Ocena  celująca  

Uczeń: 

• 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; 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń: 

• 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; 

• uczestniczy w konkursach informatycznych. 

Ocena dobra  

Uczeń: 

• 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. 

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

• nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara 

się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej; 

• w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość materiału ma 

opanowaną; 

• 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. 

Ocena dopuszczająca  

Uczeń: 

• 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.  

Ocena niedostateczna  

Uczeń: 

• 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.  
 

 

 

Ocena roczna  w danej klacie jest oceną opisową i jest wypadkową ocen otrzymanych 

przez ucznia. W ocenie tej bierze się pod uwagę wiedzę, umiejętności, zaangażowanie 

oraz możliwości każdego ucznia. 


