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Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
 

INFORMATYKA 

Klasy 1a, 1b i 1c 
 

 

Szczegółowe zasady oceniania opisuje: 
Statut Szkoły w Dziale IX „Wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów” -  rozdziały 51, 52 i 53. 

 

Wykorzystano materiały zawarte w realizowanym programie nauczania dla szkół 

ponadpodstawowych autorstwa Wojciecha Hermanowskiego 

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia 

 

 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 w tym chmurą; 

• 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; 

 

 



Strona 2 z 3 
 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

• zna i rozumie wszystkie wymagane pojęcia i terminologię komputerową; 

• posiada wymaganą na każdym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną; 

• posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim 

stopniu trudności; 

• posługuje się usługami internetowymi; 

• wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu 

zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu; 

Ocena dobra 

Uczeń: 

• zna i rozumie 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; 

• sprawnie posługuje się usługami internetowymi; 

• wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do 

przedstawionego przez nauczyciela wzoru lub przykładu. 

• trudniejsze zadania rozwiązuje z niewielką pomocą nauczyciela lub tutoriala 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

• nie wykazuje szczególnego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i 

prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej i w określonym czasie; 

• w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej najważniejsze elementy 

materiału ma opanowane; 

• z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym; 

• z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi; 

• ćwiczenia, prace i projekty wykonuje bez należytej dbałości z brakiem zastosowania wielu 

opcji i efektów. 

• rozumie zastosowania informatyki w różnych dziedzinach po ich omówieniu przez 

nauczyciela 
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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 

zaprezentowanych przez nauczyciela zasad lub przykładów, z wykorzystaniem 

najprostszych opcji i narzędzi.  

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

• nie wykazuje zainteresowania przedmiotem; 

• nie posiada minimalnego zasobu wiedzy teoretycznej; 

• nie wykonuje ćwiczeń i innych prac; 

• nie chce skorzystać z pomocy nauczyciela. 

 


