
Ogólne kryteria ocen – zajęcia komputerowe 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

informatyki w danej klasie 

 prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia, umie 

samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopisma 

komputerowe, edukacyjne programy multimedialne) 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe  

 wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace i prace na rzecz szkoły i pracowni  

(np. gazetki ścienne) 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych na szczeblu 

wojewódzkim, rejonowym lub krajowym 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

informatyki 

 sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami 

 posiadaną wiedzę informatyczną samodzielnie stosuje w zadaniach praktycznych  

i teoretycznych  

 biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną 

 swobodnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie 

dobiera je do wykonywanych zadań;  

 biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie 

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: 

 dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego 

 posługuje się terminologią informatyczną 

 poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer 

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań 

programowych 

 pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie 



Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: 

 w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału 

programowego 

 zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem 

 poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, umie komunikować się z komputerem  

za pomocą systemu operacyjnego, umie uruchomić omawiane oprogramowanie 

użytkowe 

 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności  

przy pomocy nauczyciela  

 popełnia nieliczne błędy merytoryczne 

 poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie 

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: 

 częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego 

 częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować 

 bezpiecznie obsługuje komputer 

 poprawnie uruchamia komputer i zamyka system 

 zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela 

 poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje 

 ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach  

 popełnia liczne błędy merytoryczne 

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który:  

 nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, a braki te 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu 

 nie zna pojęć informatycznych występujących w programie nauczania 

 nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych  

 nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera 

 nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu 

 nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym 

 popełnia liczne błędy merytoryczne 

 nie próbuje skorzystać z szansy poprawy 


