
Przedmiotowy System Oceniania                        INFORMATYKA 

1 

 

2 września 2019 r. 

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 19 

WE WROCŁAWIU 

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 WE WROCŁAWIU 

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM  

2019/2020 

 

INFORMATYKA 

W KLASACH IV-VI 

 

 

IZABELA ORZEPOWSKA  

 

 

  



Przedmiotowy System Oceniania                        INFORMATYKA 

2 

 

 

 

 

Spis treści 
Cele oceniania: ........................................................................................................................... 3 

Ogólne cele kształcenia na informatyce i zajęciach komputerowych: ....................................... 3 

Szczegółowe cele kształcenia:.................................................................................................... 3 

Wymagania edukacyjne, kryteria wystawiania ocen. ................................................................ 4 

Wymagania po I semestrze nauki ............................................................................................... 6 

Klasa czwarta ......................................................................................................................... 6 

Klasa piąta .............................................................................................................................. 6 

Klasa szósta ............................................................................................................................ 6 

Wymagania po II semestrze nauki ............................................................................................. 7 

Klasa czwarta ......................................................................................................................... 7 

Klasa piąta .............................................................................................................................. 7 

Klasa szósta ............................................................................................................................ 7 

Jawność ocen .............................................................................................................................. 9 

Dostosowanie wymagań ............................................................................................................. 9 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie ........................................................................ 9 

Pomiar osiągnięć ........................................................................................................................ 9 

Podstawa ustalenia oceny ......................................................................................................... 10 

 

  



Przedmiotowy System Oceniania                        INFORMATYKA 

3 

 

Cele oceniania: 

1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji 

przewidzianych programem nauczania;  

2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 

3. Motywowanie do rozwoju i systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;  

4. Uświadomienie sukcesów i ich braków w zakresie opanowania umiejętności 

i kompetencji określonych programem oraz  potrzeby w zakresie wyrównywania 

braków;  

5. Ukierunkowywanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się; 

6. Aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy 

swoich osiągnięć; 

7. Ocena poziomu nauczania, diagnozowanie pracy szkoły;  

8. Korygowanie organizacji i doskonalenie metod nauczania i wychowania;  

9. Znajomość wymagań stawianych dzieciom przez szkołę;  

Ogólne cele kształcenia na informatyce i zajęciach komputerowych: 

1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym. 

2. Przygotowanie do korzystania ze środków technologii informacyjnej. 

3. Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem komputerowym. 

4. Rozwijanie zainteresowań techniką i wdrażanie do świadomego korzystania z niej. 

5. Wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie. 

Szczegółowe cele kształcenia: 

Celem przedmiotu jest wykształcenie u ucznia kompetencji pozwalających mu posługiwać się 

komputerem jako nowoczesnym narzędziem pracy, a w szczególności: 

1. Znajomości zasad właściwego zachowania się w pracowni oraz bezpiecznej 

i higienicznej pracy z komputerem. 

2. Prawidłowej obsługi komputera niezależnie od platformy sprzętowej i 

oprogramowania. 

3. Wdrażanie do podejmowania samodzielnych decyzji. 

4. Znajomości budowy komputera. 

5. Wykonywanie prostych obliczeń przy pomocy komputera. 

6. Tworzenie prostego tekstu, grafiki, prezentacji, arkusza kalkulacyjnego. 

7. Wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się. 
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Wymagania edukacyjne, kryteria wystawiania ocen. 

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych. 

Ustala się ogólne kryteria ocen z zajęć komputerowych: 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia;  

 Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe. 

 Osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych na szczeblu 

wojewódzkim, rejonowym lub krajowym; 

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;  

  Dobrze zna pojęcia występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje;  

 Posiadaną wiedzę stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych;  

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Posiadła niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania w danej klasie; 

 Poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowych 

zadania teoretycznych i praktyczne; 

 Poprawnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym;  

 Umiejętnie korzysta z pomocy wszelakich środków masowego przekazu 

 Zakres jego wiadomości przekracza wymagania zawarte w podstawie 

programowej.  

 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; 
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5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Posiada braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy;  

 Rozumie pytania i polecenia;  

 Zna podstawowe pojęcia umożliwiające korzystanie z komputerów;  

 Wie, czym zajmuje się 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; 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy 

w zakresie tego przedmiotu;  

 Nie zna pojęć występujących w programie nauczania;  

 Nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych;  

 Nie rozumie poleceń i pytań;  

 Nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego;  

 Nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym;  

 W wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne;  
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Wymagania po I semestrze nauki 

Klasa czwarta 
1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń: 

1) komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien 

dialogowych; 

2) odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez 

programy; 

3) prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze 

 i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich; 

4) korzysta z pomocy dostępnej w programach; 

5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; 

6) przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, 

wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera. 

Klasa piąta 
W piątej klasie wymagane są umiejętności z klasy czwartej oraz: 

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, 

prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń  

2) opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), 

stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu 

i strony, łączy grafikę z tekstem; 

Klasa szósta 
W szóstej klasie wymagane są umiejętności z klasy piątej oraz: 

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, 

prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń: 

3) wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie 

i interpretuje; 

4) przygotowuje proste animacje.  
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Wymagania po II semestrze nauki 

Klasa czwarta 
Na koniec roku w klasie czwartej wymagane są umiejętności z I semestru oraz: 

2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Uczeń: 

1) komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady 

netykiety; 

2) korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub 

międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem 

geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych. 

 

3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń: 

1) wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, 

zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu); 

audiowizualnej, multimedialnej. 

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, 

prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń: 

1) tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, 

barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów); 

7.Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do 

rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, 

opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. 

Uczeń: 

1) opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym; 

2) szanuje prywatność i pracę innych osób; 

3) przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera 

i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia. 

Klasa piąta 
Na koniec roku w klasie piątej wymagane są umiejętności z I semestru oraz: 

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, 

prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń: 

4) przygotowuje prezentacje multimedialne. 

Klasa szósta 
Na koniec roku w klasie szóstej wymagane są umiejętności z I semestru oraz: 

3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń: 

2) selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje; 

3) wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach; 

4) opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, 

audiowizualnej, multimedialnej. 

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. 

Uczeń: 

1) za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie; 
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2) uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas 

realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań 

i uprawnień. 

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania 

wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń: 

1) korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych iw 

sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów; 

2) korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów 

multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin 

wiedzy. 
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Jawność ocen 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobie sprawdzania 

osiągnięć. 

2. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

ocenę powinien ją uzasadnić. 

Dostosowanie wymagań 

Przy ustalaniu oceny nauczyciel powinien brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestnictwa 

w zajęciach i zadaniach dodatkowych. Powinien również zwrócić uwagę, szczególnie 

w pierwszym roku nauczania zajęć komputerowych, na utrudnione warunki uczenia się 

i utrwalania informacji w domu- uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera. 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 

Na zajęciach uczeń jest oceniany w następujących obszarach: 

1. Aktywność w czasie zajęć. 

2. Stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikający z podstawy programowej 

oraz wymagań programowych. 

3. Przygotowanie do zajęć i posiadanie zeszytu. 

4. Udział w konkursach, olimpiadach. 

5. Umiejętność pracy w zespole. 

Pomiar osiągnięć 
 Technika komputerowa w życiu człowieka: 

 obserwowanie, w jaki sposób uczniowie radzą sobie w pracy z komputerem; 

 obserwowanie uczniów, czy przestrzegają zasad bezpiecznego i higienicznego 

posługiwania się komputerem i jego urządzeniami; 

 obserwowanie uczniów, czy przestrzegają praw autorskich; podają przykłady 

zastosowań komputerów i urządzeń opartych na technice komputerowej.  

 Praca z komputerem: ocenianie wykonania zadań polegających na: 

 prawidłowym uruchomieniu zestawu komputerowego; 

 prawidłowym uruchomieniu dowolnego programu edukacyjnego i zakończeniu 

pracy z nim; 

 wprowadzaniu danych do programu i zapisywaniu wyników tej pracy; 

 otwieraniu istniejących zbiorów na dysku; 

 tworzeniu struktury danych na dysku i porządkowaniu własnych prac; 

 szanowaniu pracy innych osób, pozostawionej na komputerze; 

 obserwowaniu, jak uczniowie posługują się interfejsem użytkownika 

wykorzystywanego środowiska pracy.  
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 Praktyczne zastosowanie komputera: ocenianie wykonania zadań polegających na: 

 posługiwaniu się narzędziami edytora grafiki do wykonania rysunku; 

 umiejętności wykorzystania narzędzi i opcji edytora graficznego; 

 posługiwaniu się narzędziami edytora tekstu do utworzenia dokumentu 

tekstowego; 

 umiejętności edycji i formatowania tekstu; 

 opracowaniu dokumentu zawierającego tekst i grafikę; 

 wykonaniu prezentacji multimedialnej. 

 Komputer jako źródło wiedzy i rozrywki: 

 ocenianie wykonania zadań polegających na wykorzystaniu programu 

dydaktycznego; 

 ocenianie umiejętności otwierania stron WWW oraz pobierania z nich tekstu 

i grafiki; 

 ocenienie pod względem zakresu i postaci zgromadzonych 

informacji   programów multimedialnych oraz Internetu. 

 Omówienie korzyści wynikających ze stosowania TI w swoim otoczeniu: 

 ocenienie, na podstawie dyskusji i indywidualnych wypowiedzi, wiedzy 

uczniów o korzyściach wynikających ze stosowania TI w najbliższym 

otoczeniu (w szkole, w domu). 

Podstawa ustalenia oceny 

Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie: 

1. Wyników bieżących sprawdzianów teoretycznych i praktycznych. 

2. Obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć. 

3. Analiza samodzielnie wykonanych prac (prace graficzne, tekstowe, wykonywanie 

obliczeń, referat, prezentacja). 


