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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE  

Z INFORMATYKI I ZAJĘĆ 

KOMPUTEROWYCH 

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE  

KLASY I - III 
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I. Etap I (szkoła podstawowa, klasy I-III) Informatyka i zajęcia komputerowe 

Na tym etapie edukacyjnym uczniowie poznają podstawowe znaczenie wybranych pojęć 

związanych z informatyką, aktywnie uczestnicząc w zajęciach, które mają pobudzić ich do 

kreatywnego działania i poszukiwania rozwiązań stawianych im zadań, często w formie 

zabawy. Tymi pojęciami są m.in.: liniowa kolejność (sekwencja zdarzeń, logiczny porządek 

zdarzeń, czynności i wielkości), instrukcja (polecenie), algorytm (plan działania). Jest to 

początek myślenia algorytmicznego, wspomagany wizualizacją lub symulacją działań 

algorytmicznych – uczniowie stawiają w ten sposób pierwsze kroki w programowaniu. 

Uczniowie posługują się również komputerem pomagając sobie w nauce czytania, pisania, 

rachowania i prezentacji pomysłów. Korzystają także ze wskazanych aplikacji i zasobów w 

Internecie. Pracują z pomocą nauczyciela, wspierając się nawzajem oraz wspólnie realizując 

swoje pomysły i projekty. 

Kształcenie kompetencji informatycznych obejmuje: 

 Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. 

 Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych 

urządzeń cyfrowych. 

 Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. 

 Rozwijanie kompetencji społecznych.  

 Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa.  

II. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji  

Ocenie podlega:  

- wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią;  

- stopień samodzielności wykonywania zadania;  

- pilność;  

- końcowy efekt pracy (jakość pracy).  

- umiejętność pracy w zespole;  

2. Odpowiedzi ustne 

Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów  

informatycznych: najczęściej odpowiedź ustna związana jest z wypowiedziami  

uczniów w trakcie dyskusji i pracy przy komputerze.  

3. Aktywność podczas pracy na lekcji  
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Ocenie podlega:  

- aktywność ucznia w czasie zajęć;  

- zainteresowanie tematem lekcji;  

- przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji. 

4. Konkursy (szkolne, międzyszkolne, powiatowe)  

5. Wkład pracy i zaangażowanie  

III. Oczekiwane efekty 

Klasa I 

Uczeń: 

 siedzi w prawidłowy sposób przy komputerze, 

 wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, 

 stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, 

 zna nazwy elementów zestawu komputerowego i potrafi je wskazać, 

 posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia i wyłącza komputer, 

 otwiera i zamyka programy, korzysta z myszy i klawiatury, 

 zna podstawowe narzędzia Przybornika: Zaznacz, Wypełnianie kolorem, Elipsa, 

Ołówek, 

Pędzel, Aerograf, Wybierz kolor, Gumka, Linia, Tekst, Paleta kolorów: kolory 

podstawowe, kolory niestandardowe, 

 umie kopiować i wklejać elementy rysunku, 

 rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi edytora graficznego, 

 umie wybrać kolor, krój i rozmiar czcionki, 

 przepisuje proste teksty, 

 umie zapisać i odtworzyć wyniki swojej pracy, 

 umie uruchomić gry komputerowe. 

Klasa II 

Uczeń: 

 przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas pracy przy komputerze, 

 zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, multimediów i internetu, 

 umie utworzyć folder, 

 wie, jak zachować porządek na pulpicie komputera, 

 umie zapisać i odtworzyć wyniki swojej pracy na zewnętrznym nośniku pamięci, 
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 wykorzystuje gry edukacyjne do poszerzania swoich zainteresowań, 

 posługuje się narzędziami Przybornika programu Paint: Zaznacz, Wypełnianie 

kolorem, 

 Elipsa, Ołówek, Pędzel, Gumka, Linia, Krzywa, Tekst, Prostokąt, Lupa, Paleta 

kolorów: kolory 

 podstawowe, kolory niestandardowe, 

 umie kopiować, wklejać, wycinać elementy rysunku, 

 rysuje za pomocą poznanych narzędzi programu Paint, 

 umie skorzystać z opcji sprawdzania pisowni i gramatyki, 

 umie napisać prosty tekst, 

 umie wstawić obrazki Clipart do tekstu, 

 potrafi wstawić obramowanie strony, 

 umie zapisać utworzony dokument i dopisać do niego zmiany, 

 umie posługiwać się programem Kalkulator z wykorzystaniem klawiatury 

numerycznej, 

 zna netykietę internetu, 

 wie, że internet jest źródłem informacji, 

  umie posłużyć się przeglądarką internetową, 

 umie wpisywać adresy stron WWW w przeglądarce internetowej. 

Klasa III 

Uczeń: 

 zna zagrożenia zdrowotne i społeczne związane z pracą przy komputerze, 

 zna zasady obowiązujące w pracowni komputerowej podczas pracy przy komputerze 

i przestrzega ich, 

 zna zasady obowiązujące w internecie i zagrożenia wynikające z korzystania z 

internetu, 

 umie skorzystać z edytora graficznego Paint (rysować, kopiować, wklejać, wycinać, 

pomniejszać i powiększać elementy rysunku), 

 umie wydrukować swoją pracę i artykuł z internetu, 

 umie korzystać z edytora tekstu Word (zredagować prosty tekst, sprawdzić pisownię 

i gramatykę, wstawić obrazki Clipart do tekstu, zastosować numerację i punktory, 

wstawić i uzupełnić tabelę, zapisać i odtworzyć efekty pracy), 
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  zna znaki interpunkcyjne znajdujące się na klawiaturze, 

 wykorzystuje program Kalkulator do wykonywania obliczeń i rozwiązywania zadań 

matematycznych, 

  stosuje się do netykiety obowiązującej w internecie, 

 umie otworzyć strony internetowe i wyszukać informacje, 

 wie, że artykuły kopiowane z internetu są chronione prawem autorskim, 

 zapisuje pod artykułem skopiowanym z internetu, kto jest jego autorem lub jakie jest 

źródło tej informacji, 

 umie skorzystać z programu PowerPoint, by przygotować prostą prezentację z 

wykorzystaniem 

animacji, 

 wie, do czego służy edytor Scratch, umie go uruchomić i zna elementy budowy jego 

okna, 

 zna pojęcia: programowanie, algorytm, skrypt. 

 wie, jak skorzystać z edytora Scratch w trybie online i w trybie offline. 

 potrafi tworzyć proste programy komputerowe w sposób wizualny według podanej 

instrukcji.. 

III. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 

Poziom bardzo wysoki 

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 

 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; 
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 przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, 

a także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich; 

 wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się 

poszerzoną wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i we 

własnym zakresie; 

Poziom wysoki 

Uczeń: 

 zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową; 

 posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną; 

 posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o 

wysokim stopniu trudności; 

 posługuje się usługami internetowymi; 

 samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne; 

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

odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu; 

 uczestniczy w konkursach informatycznych. 

Poziom średni 

Uczeń: 

 zna 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; 

 z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi; 

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

przedstawionego przez nauczyciela wzoru czy przykładu. 

Poziom zadawalający  

Uczeń: 

 nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i 

prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej; 
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 w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość materiału 

ma opanowaną; 

 z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym; 

 z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi; 

 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania 

wielu opcji i efektów. 

Poziom niski 

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 

zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem 

najprostszych opcji i narzędzi.  

Poziom bardzo niski 

Uczeń: 

 nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, nie zna 

terminologii informatycznej, nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera, nie 

potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu.  

 

IV. Oceny semestralne i roczne: 

 

1. Ocenę okresową (roczną)  nauczyciel wystawia najpóźniej godnie z zapisem w WO. 

2. Ocena okresowa (roczna)  nie jest  średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych. 

3. Oceny z ćwiczeń wykonywanych na lekcji  i odpowiedzi mają decydujący wpływ na 

ocenę okresową (roczną), a oceny z prac dodatkowych i innych form aktywności 

ucznia wpływają na podwyższenie oceny. 

4. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku. 

5. Uczniowie mogą poprawiać oceny ze sprawdzianów teoretycznych i praktycznych w formie i terminie 

 uzgodnionym wcześniej z nauczycielem. 
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6. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PO będą rozstrzygane zgodnie z WO oraz 

rozporządzeniem MEN. 

V.    Informacja zwrotna: 

 

Nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania, pomaga w 

samodzielnym planowaniu rozwoju (wskazuje sukcesy lub braki oraz sposoby rozwoju lub 

pokonania trudności), motywuje do dalszej pracy.  

 

Nauczyciel informuje rodziców o wymaganiach i kryteriach oceniania, o aktualnym stanie 

rozwoju i postępów w nauce, dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce, o 

uzdolnieniach ucznia, daje wskazówki do pracy z uczniem. 

 

Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia, nauczyciel lub 

wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji. 

 


