
Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów kl 4-6             
oraz wymagania na ocenę celującą 

1.Na lekcję  uczeń przynosi zeszyt (w kratkę)  oraz podręcznik do zajęć 
komputerowych. 
 

2.Ocenę uczeń może dostać za: 
 

1.praca klasowa – ze zrealizowanych działów materiału; 
 część praktyczna na komputerze oraz  jeszcze 
 część teoretyczna – pisemnie  
         (jedna praca w w semestrze) 
 
2. zadania – ćwiczenia praktyczne na komputerze 

 
3. aktywność na lekcji (ocena 6 lub +++co oznacza ocenę 
6) oraz ( ocena 1 lub - - -  co oznacza 1)  obejmuje 
nieprzygotowanie do lekcji; brak zeszytu, książki, 
nieprzestrzeganie regulaminu pracowni. 
 
Udział uczniów w konkursach przedmiotowych na różnym 
etapie nagradzany jest plusem za aktywność, osiągnięte 
wynik – oceną bardzo dobrą lub celującą (I,II,III miejsce). 
 
 

3.Wszystkie prace sprawdzające oceniane są w skali 1-6 według następujących 

kryteriów:  

Ocena Procenty 

6 100 

6- 98-99,9 

5+ 95-97,9 

5 90-94,9 

5- 85-89,9 

4+ 80-84,9 

4 75-79,9 

4- 70-74,9 

3+ 65-69,9 

3 55-64,9 

3- 45-54,9 

2+ 40-44,9 

2 30-39,9 

2- 25-29,9 

1+ 23-24,9 

1 0-22,9 

 

4.Sprawdzone i ocenione  prace kontrolne przy komputerze uczeń przechowuje w 
formie plików w swoich folderach. Wyniki prac klasowych; część  praktyczna,  
część z teoretyczna są oceniane w formie pisemnej. 
 



5.Uczeń, który nie był obecny na pracy klasowej jest zobowiązany, w ciągu dwóch 

tygodni od powrotu do szkoły, zaliczyć materiał programowy w terminie 

ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie zgłosi się z własnej inicjatywy, termin 

wyznacza nauczyciel. Jeżeli mimo to, uczeń nie stawi się, nauczyciel może 

nakazać uczniowi pisanie ww. pracy klasowej w czasie lekcji i wystawia ocenę 

zgodnie z aktualną wiedzą ucznia.  

6.Uczeń ma prawo poprawić oceny: niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną i 

dobrą wyłącznie z pracy klasowej w terminie ustalonym z nauczycielem 

nieprzekraczającym miesiąca. 

 
7. Wymagania na ocenę celującą   
 
 

klasa IV 
 
korzystając z dodatkowych źródeł, odszukuje informacje na temat 
zastosowań komputera, omawia historię komputerów; wyszukuje w 
różnych źródłach, w tym w Internecie, informacje na temat najnowszych 
zastosowań komputerów; 
omawia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier 

komputerowych, swobodnie porusza się po strukturze folderów; zna 

różnicę między kopiowaniem a przenoszeniem folderu; tworzy skróty do 

plików i folderów; porządkuje ikony na pulpicie; omawia powstawanie 

obrazu komputerowego ; przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne 

Na ocenę celującą uczeń opanowuje materiał (prace pisemne) w zakresie 
(na podstawie tabeli procentowej WSO) powyżej 98 % 
 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i 
rozszerzających): 
• wymienia etapy rozwoju maszyny liczącej i komputera oraz zna ich 

zastosowanie, 
• wyjaśnia zastosowanie pięciu wybranych elementów budowy komputera, 
• wymienia po minimum pięć przykładów urządzeń wejścia i wyjścia, 
• wyjaśnia pojęcie programowanie, 
• wymienia po kilka przykładów systemów operacyjnych komputerów i 

urządzeń mobilnych, 
• podaje przykłady kliku programów komercyjnych i ich niekomercyjnych 

odpowiedników, wyjaśnia ogólnie, czym się różnią, 
• opisuje pożytki płynące z korzystania z internetu, 
• opisuje historię powstania internetu, 
• trafnie formułuje zapytania w przeglądarce internetowej oraz wybiera 

odpowiednie treści z wyników wyszukiwania, 
• podaje przykłady legalnego korzystania z zasobów internetowych w życiu 

codziennym, 
• wyjaśnia pojęcie licencja Creative Commons, 
• tworzy notatkę w edytorze tekstu wzbogaconą o zdjęcia z odnośnikami do 

materiałów multimedialnych w internecie, 



• korzysta z funkcji zaawansowanych, przenoszenia i kopiowania elementów do 
obrazu w programie Paint, 

• tworzy staranne prace w programie Paint, dbając o szczegóły rysunku, 
• samodzielnie wykonuje rysunki w programie Paint, korzystając z opcji 

zwielokrotniania i przekształcania obiektów, 
• tworzy w programie Paint tekst z efektem 3D i starannie rysuje efektowne tło 

tekstu, 
• zakłada z pomocą nauczyciela konto pocztowe, 
• opisuje interfejs konta pocztowego, 
• swobodnie komunikuje się za pomocą e-maili, używając pojedynczych 

kontaktów oraz grup, 
• formatuje e-maile, 
• korzysta w bezpieczny sposób z czatu, szanując innych użytkowników, 
• z pomocą nauczyciela korzysta z aplikacji OneDrive (lub innej usługi w 

chmurze). 
 

Wpływ na ocenę celującą  mają również: 
• zaangażowanie w proces uczenia się np. wykonywanie prac dodatkowych, 

udział w konkursach  
• pilność, systematyczność i rzetelność w pracy, 
• umiejętność dokumentowania wyników pracy, 
• umiejętność dokonywania samokontroli i samooceny. 
• za rozwiązywanie zadań na konkursy informatyczne udział i osiągnięcia w 

tych  konkursach.  
 


