
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI 

klasy IV-VIII 

 

Postanowienia ogólne 

 

Wymagania edukacyjne zostały opracowany na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

2. Programu nauczania informatyki, 

3. Podstawy programowej kształcenia ogólnego z informatyki w drugim etapie 

kształcenia; 

4. Statutu szkoły. 

 

Przedmiotem oceny są: 

 

 wiedza i umiejętności

 wykorzystywanie własnych możliwości;

 wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania 

informatyki oraz wymagań programu nauczania;

 wysiłek wkładany przez ucznia;



Ocenie podlegają: 

1. Praca na lekcji: 
 ćwiczenia praktyczne;

 odpowiedzi ustne;

 prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień;

 aktywność, systematyczność oraz jakość pracy;

 organizacja pracy i bezpieczeństwo.



2. Sprawdziany wiadomości i umiejętności. 

3. Prace domowe. 

4. Prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, itp. 

5. Udział w konkursach, olimpiadach. 

 

Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny: 

 posługiwanie się pojęciami, narzędziami oraz prawidłową terminologią informatyczną;

 Rozwiązywania problemów za pomocą komputera

 stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na 

stanowisku komputerowym;

 efektywna praca z poznanymi programami komputerowymi służąca osiąganiu 

przewidzianych rezultatów;



 umiejętność rozwiązywania problemów oraz dobór skutecznych metod;

 zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych;

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;

 Biegle posługuje się terminologią informatyczną

 Prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia;

 Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe.

 Wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace

 Osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania;

 Sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni 

wykorzystuje jego możliwości;

 Swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie dobiera je do 

wykonywanych zadań;

 Posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych

 Bardzo dobrze posługuje się terminologią informatyczną

 Samodzielnie rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań 

programowych,

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 Posiadła niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w 

danej klasie;

 poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,

 Poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowych zadania 

teoretycznych i praktyczne;

 Poprawnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym

 Umiejętnie korzysta z pomocy wszelakich środków masowego przekazu .

 Sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym;

 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 

nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;

 Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności i 

przy pomocy nauczyciela;

 Stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem 

nauczycieli;

 Umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego;



 Umie uruchomić omawiane oprogramowanie użytkowe;

 Popełnia liczne błędy merytoryczne;

 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

 Posiada braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z informatyki;

 Rozumie pytania i polecenia;

 Zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania;

 Wie, czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są omawiane;

 Poprawnie uruchamia komputer i omawiane programy użytkowe;

 Potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności;

 Popełnia liczne błędy merytoryczne;

 

Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, 

u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

programu, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinii 

lekarza specjalisty. 

 

 

Szczegółowe kryteria oceniania znajdują się na stronie internetowej 

wydawnictwa Nowa Era 


