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Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania 

przez niego wiadomości i umiejętności rozwiązywania zadań 

technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej. Ocenianie służy zatem do sprawdzenia 

skuteczności procesu dydaktycznego i ma na celu:  

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnieć edukacyjnych  

i o postępach w tym zakresie, 

 wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego 

rozwoju, 

 motywowanie do dalszych postępów w nauce, 

 dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach 

w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod 

pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 

Kryteria oceniania: 

 
Oceniając osiągnięcia, zwraca się uwagę na: 

 Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń 

wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 wartość merytoryczną, 

 stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 

 dokładność wykonania polecenia, 

 staranność i estetykę. 

 Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie 

realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

 właściwe posługiwanie się pojęciami, 

 zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

 sposób formułowania wypowiedzi. 

 Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WSO nie 

stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów 

i minusów lub oceny. 

 Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie 

krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, 

aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy 

rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji. 

 Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji 

(np. brak podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do 

wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji. 

 Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny 

z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem 

zapisów WSO. 

 Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla 

zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane 



indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, 

prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę 

m.in.: 

 wartość merytoryczną pracy, 

 stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 

 estetykę wykonania, 

 wkład pracy ucznia, 

 sposób prezentacji, 

 oryginalność i pomysłowość pracy. 

 Dodatkowo oceniania są: 

 umiejętność organizacji miejsca pracy, 

 przestrzeganie zasad BHP, 

 dokładność i staranność wykonywania zadań. 

 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami 

bierze się pod uwagę: 

 aktywność podczas lekcji, 

 zaangażowanie w wykonywane zadania, 

 umiejętność pracy w grupie, 

 obowiązkowość i systematyczność, 

 udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska 

naturalnego. 

W wypadku techniki uwzględnia się stosunek ucznia do wykonywania 

działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, 

właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa. Ocena przede wszystkim odzwierciedla 

indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację 

i zaangażowanie w pracę. 

 

 

Metody sprawdzania osiągnięć: 
W nauczaniu informatyki ocenie podlegają następujące formy pracy: 

 test, 

 sprawdzian, 

 zadanie praktyczne, 

 zadanie domowe, 

 aktywność na lekcji, 

 odpowiedź ustna, 

 praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt) 

 

Ocenę z prac pisemnych ustala się wg skali procentowej: 

96%-100% - celujący 

86%-95% - bardzo dobry 

70%-85%  - dobry 

50%-69%  - dostateczny 

30%-49% - dopuszczający 

0%-29% - niedostateczny 

 

 

Uczeń i rodzic są na bieżąco informowani o uzyskanych ocenach poprzez 

odnotowanie w dzienniku elektronicznym. 

 

Ocenianie spełnia wymogi obiektywności poprzez jasność kryteriów  

i procedur oceny. 

 

Poprawa oceny: 

W przypadku oceny niedostatecznej z pracy klasowej ma prawo do 

jednorazowej poprawy w terminie 2 tyg. 

  

Uczeń ma prawo 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie. 

 

 

 



Szczegółowe kryteria oceniania w klasie IV z informatyki: 

 

Ocena 

Stopień dopuszczający 

Uczeń 

Stopień dostateczny 

Uczeń: 

Stopień dobry 

Uczeń 

Stopień bardzo dobry 

Uczeń: 
 wymienia i stosuje zasady 

bezpieczeństwa obowiązujące w 

pracowni komputerowej, 

 wyjaśnia czym jest komputer, 

 wymienia elementy wchodzące 

w skład zestawu 

komputerowego, 

 podaje przykłady urządzeń, 

które można podłączyć do 

komputera, 

 określa, jaki system operacyjny 

znajduje się na szkolnym i 

domowym komputerze, 

 odróżnia plik od folderu, 

 wykonuje podstawowe operacje 

na plikach: kopiowanie, 

przenoszenie, usuwanie 

 tworzy foldery i umieszcza w 

nich pliki, 

 ustawia wielkość obrazu, tworzy 

proste rysunki w programie 

Paint bez korzystania z kształtu 

Krzywa, 

 tworzy proste tło obrazu, 

 tworzy kopie fragmentów 

obrazu i zmienia ich wielkość, 

 wkleja ilustracje na obraz,  

 dodaje tekst do obrazu, 

 wyjaśnia, czym jest internet, 

 wymienia zagrożenia czyhające 

na użytkowników internetu, 

 podaje zasady bezpiecznego 

korzystania z internetu, 

 wymienia osoby i instytucje, do 

których może zwrócić się o 

pomoc w przypadku poczucia 

zagrożenia, 

 wymienia najważniejsze 

wydarzenia z historii 

komputerów, 

 wymienia trzy spośród 

elementów, z których 

zbudowany jest komputer, 

 wyjaśnia pojęcia urządzenia 

wejścia i urządzenia wyjścia 

 wymienia najczęściej spotykane 

urządzenia wejścia i wyjścia, 

 podaje przykłady zawodów, w 

których potrzebna jest 

umiejętność pracy na 

komputerze, 

 wyjaśnia pojęcia program 

komputerowy i system 

operacyjny, 

 rozróżnia elementy wchodzące 

w skład nazwy pliku, 

 porządkuje zawartość folderu, 

 rysuje w programie Paint 

obiekty z wykorzystaniem 

Kształtów, zmienia wygląd ich 

konturu i wypełnienia, 

 tworzy kopię obiektu z życiem 

klawisza Ctrl, 

 używa klawisza Shift podczas 

rysowania koła oraz poziomych i 

pionowych linii, 

 pracuje w dwóch oknach 

programu Paint, 

 wkleja wiele elementów na 

obraz i dopasowuje ich 

wielkość, 

 dodaje teksty do obrazu, 

formatuje ich wygląd, 

 wymienia zastosowania 

internetu, 

 wymienia nazwy pierwszych modeli 

komputerów, 

 określa przedziały czasowe, w których 

powstawały maszyny liczące 

i komputery, 

 charakteryzuje nośniki danych 

i wypowiada się na temat ich 

pojemności, 

 wyjaśnia przeznaczenie trzech spośród 

elementów, z których zbudowany jest 

komputer, 

 wymienia po trzy urządzenia wejścia 

i wyjścia, 

 wymienia nazwy trzech 

najpopularniejszych systemów 

operacyjnych dla komputerów, 

 wskazuje różnice w zasadach 

użytkowania programów komercyjnych 

i niekomercyjnych, 

 omawia różnice między plikiem 

i folderem, 

 tworzy strukturę folderów, porządkując 

swoje pliki, 

 rozpoznaje typy znanych plików na 

podstawie ich rozszerzeń, 

 tworzy obraz w programie Paint 

z wykorzystaniem kształtu Krzywa, 

 stosuje opcje obracania obiektu, 

 pobiera kolor z obrazu, 

 sprawnie przełącza się między 

otwartymi oknami, 

 wkleja na obraz elementy z innych 

plików, rozmieszcza je w różnych 

miejscach i dopasowuje ich wielkość do 

tworzonej kompozycji, 

 tworzy na obrazie efekt zachodzącego 

słońca, 

 wymienia etapy rozwoju 

komputerów, 

 wyjaśnia zastosowanie pięciu 

spośród elementów, z których jest 

zbudowany komputer, 

 klasyfikuje urządzenia na 

wprowadzające dane do komputera 

i wyprowadzające dane 

z komputera, 

 wskazuje trzy płatne programy 

używane podczas pracy na 

komputerze i ich darmowe 

odpowiedniki, 

 tworzy hierarchię folderów według 

własnego pomysłu, 

 tworzy obrazy w programie Paint 

ze szczególną starannością 

i dbałością o szczegóły, 

 pisze teksty na obrazie i dodaje do 

nich efekt cienia, 

 tworzy dodatkowe obiekty i wkleja 

je na grafikę, 

 omawia kolejne wydarzenia 

z historii internetu, 

 dba o zabezpieczenie swojego 

komputera przed zagrożeniami 

internetowymi, 

 wyszukuje informacje w internecie, 

korzystając z zaawansowanych 

funkcji wyszukiwarek, 

 dodaje do projektu programu 

Scratch nowe duszki, 

 używa bloków określających styl 

obrotu duszka, 

 łączy wiele bloków określających 

wyświetlenie komunikatu 

o dowolnej treści, 



 wyjaśnia, do czego służą 

przeglądarka internetowa i 

wyszukiwarka internetowa, 

 podaje przykład wyszukiwarki i 

przykład przeglądarki 

internetowej, 

 buduje w programie Scratch 

proste skrypty określające ruch 

postaci po scenie, 

 uruchamia skrypty i zatrzymuje 

ich działanie, 

 buduje w programie Scratch 

proste skrypty określające 

sterowanie postacią za pomocą 

klawiatury, 

 buduje prosty skrypt 

powodujący wykonanie 

mnożenia dwóch liczb, 

 usuwa postaci z projektu 

tworzonego w programie 

Scratch, 

 używa skrótów klawiszowych 

służących do kopiowania, 

wklejania i zapisywania, 

 stosuje podstawowe opcje 

formatowania tekstu, 

 zapisuje krótkie notatki w 

edytorze tekstu, 

 tworzy listy jednopoziomowe, 

wykorzystując narzędzie 

Numerowanie. 

 stosuje zasady bezpiecznego 

korzystania z internetu, 

 odróżnia przeglądarkę 

internetową od wyszukiwarki 

internetowej, 

  wyszukuje znaczenie prostych 

haseł na stronach internetowych 

wskazanych w podręczniku, 

 wyjaśnia czym są prawa 

autorskie, 

 stosuje zasady wykorzystywania 

materiałów znalezionych w 

internecie, 

 zmienia tło sceny w projekcie, 

 tworzy tło z tekstem, 

 zmienia wygląd, nazwę i 

wielkość duszków w programie 

Scratch, 

 tworzy zmienne i ustawia ich 

wartości w programie Scratch, 

 wymienia i stosuje podstawowe 

skróty klawiszowe używane do 

formatowania tekstu, 

 wyjaśnia pojęcia: akapit, 

interlinia, formatowanie tekstu, 

miękki enter, twarda spacja, 

 pisze krótką notatkę i formatuje 

ją, używając podstawowych 

opcji edytora tekstu, 

 wymienia i stosuje opcje 

wyrównania tekstu względem 

marginesów, 

 zmienia tekst na obiekt 

WordArt, 

 używa gotowych stylów do 

formatowania tekstu w 

dokumencie, 

 stosuje listy wielopoziomowe 

dostępne w edytorze tekstu. 

 wymienia najważniejsze wydarzenia 

z historii internetu, 

 omawia korzyści i zagrożenia związane 

z poszczególnymi sposobami 

wykorzystania internetu, 

 wymienia nazwy przynajmniej dwóch 

przeglądarek i dwóch wyszukiwarek 

internetowych, 

 formułuje odpowiednie zapytania 

w wyszukiwarce internetowej oraz 

wybiera treści z otrzymanych wyników, 

 korzysta z internetowego tłumacza, 

 kopiuje ilustrację ze strony internetowej, 

a następnie wkleja ją do dokumentu, 

 stosuje bloki powodujące obrót duszka, 

 stosuje bloki powodujące ukrycie 

i pokazanie duszka, 

 ustawia w skrypcie wykonanie przez 

duszka kroków wstecz, 

 określa w skrypcie losowanie wartości 

zmiennych, 

 określa w skrypcie wyświetlenie 

działania z wartościami zmiennych oraz 

pola do wpisania odpowiedzi, 

 stosuje bloki określające instrukcje 

warunkowe oraz bloki powodujące 

powtarzanie poleceń, 

 stosuje skróty klawiszowe dotyczące 

zaznaczania i usuwania tekstu, 

 wymienia podstawowe zasady 

formatowania tekstu i stosuje je podczas 

sporządzania dokumentów, 

 stosuje opcję Pokaż wszystko, aby 

sprawdzić poprawność formatowania, 

 formatuje obiekt WordArt, 

 tworzy nowy styl do formatowania 

tekstu, 

 modyfikuje istniejący styl, 

 definiuje listy wielopoziomowe. 

 objaśnia poszczególne etapy 

tworzenia skryptu, 

 sprawnie stosuje różne skróty 

klawiszowe używane podczas 

pracy z dokumentem, 

 tworzy poprawnie sformatowane 

teksty, 

 ustawia odstępy między akapitami 

i interlinię, 

 dobiera rodzaj listy do tworzonego 

dokumentu. 

 łączy wiele bloków określających 

wyświetlenie komunikatu 

o dowolnej treści, 

 objaśnia poszczególne etapy 

tworzenia skryptu, 

 sprawnie stosuje różne skróty 

klawiszowe używane podczas 

pracy z dokumentem, 

 tworzy poprawnie sformatowane 

teksty, 

 ustawia odstępy między akapitami 

i interlinię, 

 dobiera rodzaj listy do tworzonego 

dokumentu. 

 

 

 

 


