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Cele kształcenia – wymagania ogólne:
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń 
i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.
Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą 
komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych 
liczbowych.
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a 
także do rozwijania zainteresowań.
 
Ogólne zasady oceniania uczniów:
Nauczyciel analizuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania.
Oceny z wypowiedzi ustnych i bieżących aktywności nauczyciel uzasadnia słownie w 
obecności ucznia oraz klasy z uwzględnieniem stopnia opanowania umiejętności i 
wskazówkami, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.
Nauczyciel uzasadnia oceny z wykonanych przez ucznia prac praktycznych doceniając 
opanowane przez ucznia umiejętności, omawiając to, co wymaga poprawy lub dodatkowej 
pracy ze strony ucznia i wskazując, w jaki sposób uczeń może poprawić swoją pracę.
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.
Obowiązuje skala ocen zgodna z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
Uczniowi zabrania się bez zgody nauczyciela zmiany ustawień systemowych komputera. Nie 
wolno również zmieniać, kopiować lub usuwać innych plików niż własne. W przypadku 
niestosowania się do tych zaleceń uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną w ocenach 
cząstkowych.
 
Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów
 
Ćwiczenia praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze 
pod uwagę:

 wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią,
 rzetelność i dokładność wykonania poleceń,
 stopień samodzielności i biegłości w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem,
 umiejętność doboru narzędzia do realizowanego zadania,
 staranność i estetykę pracy,
 zapisanie wykonanej pracy we właściwym miejscu na dysku,
 umiejętność pracy w zespole,
 indywidualne możliwości ucznia.

Odpowiedzi ustne, które są związane z wypowiedziami uczniów w trakcie dyskusji i pracy 
przy komputerze. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

 zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
 sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów informatycznych,
 zawartość merytoryczną wypowiedzi.

 



Prace dodatkowe, które obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 
projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki szkolnej, 
wykonanie pomocy naukowych, prezentacji multimedialnych. Oceniając ten rodzaj pracy, 
nauczyciel bierze pod uwagę:

 wartość merytoryczną pracy,
 stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
 estetykę wykonania,
 wkład pracy ucznia i jego indywidualne możliwości,
 sposób prezentacji,
 oryginalność i pomysłowość pracy.

 
Udział w konkursach o tematyce informatycznej lub takich, w których prace są wykonane 
z wykorzystaniem umiejętności informatycznych za osiągnięcia wystawiania jest ocena 
celująca w ocenach cząstkowych.
 
Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego
Przy ustalaniu ocen semestralnych i rocznych nauczyciel bierze pod uwagę zaangażowanie 
ucznia, przyrost wiedzy i umiejętności. Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych, ale 
nie jest ich średnią arytmetyczną. Podstawą wystawienia oceny semestralnej lub końcowo 
rocznej są minimalnie trzy oceny cząstkowe. Obowiązuje skala ocen zgodna z 
Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
 
Zasady poprawiania ocen
Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny z pracy praktycznej, z której uzyskał 
ocenę niedostateczną, dopuszczającą w terminie 2 tygodni od daty sprawdzenia i ocenienia 
pracy przez nauczyciela.
Uczeń może poprawić ocenę w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją (np. w godzinach, 
kiedy pracownia jest otwarta) lub w domu, jeśli jest taka możliwość.
Nie przewiduje się poprawy ocen na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej.
Ocen z odpowiedzi ustnych nie można poprawić.
Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach 
w pracy ucznia oraz wgląd do prac praktycznych podczas indywidualnych dyżurów 
nauczyciela oraz w trakcie dni otwartych.
Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WZO 
i rozporządzenia MEN.
 
Ocena postępów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Oceniając uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciel przede wszystkim 
stosuje się do zaleceń poradni zawartych w opinii lub orzeczeniu oraz:

 w przypadku wszystkich dysfunkcji dostrzega u uczniów częściowy sukces, 
 progresję w przełamywaniu trudności, 
 bierze pod uwagę włożony wysiłek i chęć pokonania trudności, a nie tylko uzyskane 

efekty, nagradza za aktywność podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach i 
zadaniach dodatkowych, 

 w przypadku ucznia bardzo zdolnego próbować włącza go w proces oceniania 
wykonanej przez niego pracy, 

 wyciągać wspólnie z nim wnioski stymulujące dalszy jego rozwój;
Uczniowie, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 
rozwojowe, mają prawo do:



 wydłużonego czasu pracy
 indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie wykonywania zadań
 innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań wykonywanych samodzielnie.

Wymagania na poszczególne oceny
Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania 
na stopień poprzedni.
Wymagania konieczne (na ocenę̨ dopuszczającą) obejmują̨ wiadomości i umiejętności 
umożliwiające uczniowi dalszą naukę̨, bez których nie jest on w stanie zrozumieć kolejnych 
zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia 
codziennego.
Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości i umiejętności 
stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest 
możliwe kontynuowanie nauki.
Wymagania rozszerzające (na ocenę̨ dobrą) obejmują̨ wiadomości i umiejętności o średnim 
stopniu trudności, które są̨ przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.
Wymagania dopełniające (na ocenę̨ bardzo dobrą) obejmują̨ wiadomości i umiejętności 
złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań́ 
problemowych.
Wymagania wykraczające (na ocenę̨ celującą) obejmują̨ stosowanie zdobytych wiadomości 
i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych. 

INFORMATYKA – klasa 5
Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności

OCENA CELUJĄCA
Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli jego wiedza i umiejętności w pełni spełniają zakres 
wymagań określonych programem nauczania:

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zajęć 
komputerowych w danej klasie;

 twórczo i samodzielnie wykonuje wszystkie zadania przewidziane programem, 
wykazuje operatywność w wykorzystaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązania 
zadań trudnych, w nowych sytuacjach;

 rozwija zainteresowania i uzdolnienia, samodzielnie formułuje wnioski, które potrafi 
uzasadnić;

 jest zaangażowany emocjonalnie w pracę grupy, bardzo aktywny i odpowiedzialny, 
motywuje kolegów do pokonywania trudności, szanuje pracę innych;

 przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia;
 wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach.


OCENA BARDZO DOBRA
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli opanował zakres wiadomości oraz umiejętności 
określonych programem nauczania:

 formatuje dokument tekstowy według wytycznych podanych przez nauczyciela lub 
wymienionych w zadaniu,

 używa w edytorze tekstu opcji Pokaż wszystko/Przełącz znaczniki formatowania do 
sprawdzenia formatowania tekstu,

 tworzy wcięcia akapitowe,



 korzysta z narzędzia tabeli do dodawania, usuwania oraz zmiany wyglądu linii tabeli 
wstawionych do dokumentu tekstowego,

 korzysta z narzędzi obrazu do podstawowej obróbki graficznej obrazów wstawionych 
do dokumentu tekstowego,

 w programie Scratch buduje skrypt liczący długość trasy,
 dodaje drugi poziom do tworzonej siebie gry w Scratchu,
 buduje skrypty rysujące dowolne figury foremne,
 dobiera kolorystykę i układ slajdów prezentacji multimedialnej tak, aby były one 

wyraźne i czytelne,
 umieszcza dodatkowe elementy graficzne w albumie utworzonym w prezentacji 

multimedialnej,
 dodaje dźwięki do przejść i animacji w prezentacji multimedialnej,
 korzysta z dodatkowych ustawień dźwięku dostępnych w programie do tworzenia 

prezentacji multimedialnej,
 zmienia kolejność i czas trwania animacji, aby dopasować je do historii przestawianej 

w prezentacji,
 tworzy w programie Pivot Animator płynne animacje, tworząc dodając odpowiednio 

dużo klatek nieznacznie się od siebie różniących,
 tworzy animację z wykorzystaniem samodzielnie stworzonej postaci.

OCENA DOBRA
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli nie opanował całkowicie zakresu wiadomości oraz 
umiejętności określonych programem nauczania:

 wykorzystuje skróty klawiszowe podczas pracy w edytorze tekstu,
 podczas edycji tekstu wykorzystuje tzw. twardą spację oraz miękki Enter,
 sprawdza poprawność ortograficzną i gramatyczną tekstu, wykorzystując odpowiednie

narzędzia,
 zmienia w tabeli wstawionej do dokumentu tekstowego kolor cieniowania komórek 

oraz ich obramowania,
 formatuje tekst w komórkach tabeli,
 zmienia wypełnienie i obramowanie kształtu wstawionego do dokumentu tekstowego,
 zmienia obramowanie i wypełnienie obiektu WordArt/Fontwork,
 analizuje problem i przedstawia różne sposoby jego rozwiązania,
 wybiera najlepszy sposób rozwiązania problemu,
 buduje w Scratchu skrypty do przesuwania duszka za pomocą klawiszy,
 buduje w Scratchu skrypt rysujący kwadrat,
 dodaje do prezentacji multimedialnej obrazy i dostosowuje ich wygląd oraz położenie 

na slajdzie,
 podczas tworzenia prezentacji multimedialnej stosuje najważniejsze zasady 

przygotowania eleganckiej prezentacji,
 formatuje wstawione do prezentacji zdjęcia, korzystając z narzędzi obrazu,
 określa czas trwania przejścia slajdu,
 określa czas trwania animacji na slajdach,
 zmienia wygląd dodatkowych elementów wstawionych do prezentacji,
 w programie Pivot Animator tworzy animację składającą się z większej liczby klatek i 

przestawiającą postać podczas konkretnej czynności,
 modyfikuje postać dodaną do projektu,
 wykonuje rekwizyty dla postaci wstawionych do animacji.

OCENA DOSTATECZNA



Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje 
zadania o niewielkim stopniu trudności:

 Ustawia pogrubienie, pochylenie (kursywę) i podkreślenie tekstu,
 Zmienia kolor tekstu,
 Wyrównuje akapit na różne sposoby,
 Umieszcza w dokumencie obiekt WordArt/Fontwork i formatuje go,
 W tabeli wstawionej do dokumentu tekstowego dodaje oraz usuwa kolumny i wiersze,
 Ustawia styl tabeli, korzystając z szablonów dostępnych w edytorze tekstu,
 Dodaje obramowanie strony,
 Zmienia rozmiar i położenie elementów graficznych wstawionych do dokumentu 

tekstowego,
 Zbiera dane niezbędne do osiągnięcia celu,
 Osiąga wyznaczony cel bez wcześniejszej analizy problemu w sposób algorytmiczny,
 Samodzielnie rysuje tło dla gry tworzonej w Scratchu,
 Ustala miejsce obiektu na scenie, korzystając z układu współrzędnych,
 W budowanych skryptach zmienia grubość, kolor i odcień pisaka,
 Wybiera motyw prezentacji multimedialnej z gotowych szablonów,
 Zmienia wersję kolorystyczną wybranego motywu,
 Dodaje podpisy pod zdjęciami wstawionymi do prezentacji multimedialnej,
 Dodaje przejścia między slajdami,
 Dodaje animacje do elementów prezentacji multimedialnej,
 Dodaje do prezentacji multimedialnej dodatkowe elementy graficzne: kształty i pola 

tekstowe,
 Dodaje tło do animacji tworzonej w programie Pivot Animator,
 Tworzy nowe postaci w edytorze dostępnym w programie Pivot Animator i dodaje je 

do swoich animacji.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli przy wydatnej pomocy nauczyciela wykonuje 
zadania o niewielkim stopniu trudności:

 zmienia krój czcionki w dokumencie tekstowym,
 zmienia wielkość czcionki w dokumencie tekstowym,
 określa elementy, z których składa się tabela,
 wstawia do dokumentu tekstowego tabelę o określonej liczbie kolumn i wierszy,
 dodaje do dokumentu tekstowego obraz z pliku,
 wstawia kształty do dokumentu tekstowego,
 ustala cel wyznaczonego zadania w prostym ujęciu algorytmicznym,
 wczytuje do gry tworzonej w Scratchu gotowe tło z pliku,
 dodaje postać z biblioteki do projektu tworzonego w Scratchu,
 buduje skrypty do przesuwania duszka po scenie,
 korzysta z bloków z kategorii Pisak do rysowania linii na scenie podczas ruchu 

duszka,
 dodaje nowe slajdy do prezentacji multimedialnej,
 wpisuje tytuł prezentacji na pierwszym slajdzie,
 tworzy prostą prezentacje multimedialną składającą się z kilku slajdów i zawierającą 

zdjęcia,
 podczas tworzenia prezentacji korzysta z obrazów pobranych z internetu,
 omawia budowę okna programu Pivot Animator,
 tworzy prostą animację składającą się z kilku klatek,
 uruchamia edytor postaci,



 współpracuje w grupie podczas pracy nad wspólnymi projektami.

OCENA NIEDOSTATECZNA
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nawet przy pomocy nauczyciela nie próbuje 
rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.


