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 WYMAGANIA EDUKACYJNE 

dla przedmiotu informatyka w roku szkolnym 2018/2019 

 

Obszary aktywności oceniane na lekcji informatyki: 

 samodzielne wykonywania przez uczniów ćwiczeń praktycznych na komputerze 

w czasie zajęć 

 krótkie prace praktyczne z danego materiału 

 sprawdziany badające stopień opanowania materiału. 

 kartkówki 

 zaangażowanie, samodzielne myślenie oraz chęć pomocy innym kolegom 

 

Zasady oceniania. 

 

Na lekcjach informatyki oceniane są wyżej wymienione obszary. Ocena zależy od 

sposobu i estetyki rozwiązania oraz zmieszczenia się w określonych ramach czasowych. 

Przy realizacji zadań oceniane będą: 

 zapamiętanie informacji 

 stopień zrozumienia 

 wykorzystanie zdobytych informacji w sytuacjach typowych 

 stopień samodzielności podczas wykonywania zadania 

 samodzielne penetrowanie możliwości w celu rozwiązania sytuacji problemowej 

Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać biorąc 

udział w konkursach, wykonując zadania dodatkowe lub własne projekty (po uzgodnieniu 

z nauczycielem) 

Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku opanowania wiadomości 

i umiejętności ( można skorzystać z pomocy nauczyciela  podczas dodatkowej godziny) 

 

Ocena uczniów z zaleceniami PPP 

 

Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, 

u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom programowym na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub opinii lekarza specjalisty. 

 

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NA OCENY KLASYFILKACYJNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z  INFORMATYKI 

W PUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM (zakres podstawowy) 

SIÓSTR SALEZJANEK W KRAKOWIE 

Ocenę ustala nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w półroczu 

i podsumowaniu ich, uwzględniając również wkład pracy ucznia i zaangażowanie.  

 

Ocena klasyfikacyjna Wymagania edukacyjne 

celujący 

Uczeń : 

–stosuje i wykorzystuje zaawansowane funkcje programów 

– biegle dysponuje wiedzą z zakresu podstawy programowej 

– samodzielnie dostrzega i rozwiązuje problemy, 

–proponuje i wykonuje wyjątkowo przemyślane, funkcjonalne i 

estetyczne projekty, 

– z własnej inicjatywy pomaga innym. 

- wykonał wszystkie sprawdziany, z których otrzymywał oceny 

celujące i bardzo dobre 

- wykonał wszystkie ćwiczenia na lekcjach na oceny bardzo 

dobre (dopuszczalna jedna ocena dobra) 

- z kartkówek otrzymał oceny minimum bardzo dobre 

- wykonuje prace dodatkowe dla zainteresowanych i otrzymał 

ocenę bardzo dobrą lub celującą 

-chętnie uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach 

oraz w zajęciach dodatkowych 

bardzo dobry 

Uczeń : 

- wykazuje i potrafi wykorzystać wiedzę o funkcjach programu, 

– biegle wykorzystuje urządzenia peryferyjne, 

– właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do 

realizacji zadań, 

–do rozwiązania problemu potrafi zastosować różne metody, 

–wykonuje prawidłowo prace estetyczne i przemyślane  

- wykonał wszystkie sprawdziany, z których otrzymywał oceny 

bardzo dobre i dobre 

- wykonał min. 90%  ćwiczeń na lekcjach, z których otrzymał 

oceny bardzo dobre i dobre (z przewagą ocen bardzo dobrych, 

dopuszczalna jedna ocena dostateczna) 

- napisał wszystkie kartkówki, na ocenę dobrą lub bardzo dobrą 

dobry 

Uczeń : 

–wykazuje dobry poziom wiedzy o programie i jego funkcjach, 

–samodzielnie wykonuje zadania, 

–popełnia tylko nie liczne błędy, 

–wykonuje prace estetyczne, 

–do rozwiązania problemu stosuje szablonowe rozwiązania. 

- wykonał wszystkie sprawdziany, z których otrzymywał oceny 

min. dobre (dopuszczalna jedna ocena dostateczna) 

- wykonał min. 70%  ćwiczeń na lekcjach, z których otrzymał 

oceny min. dobre (dopuszczalna jedna, dwie oceny dostateczne) 

- napisał wszystkie kartkówki, na ocenę min. dobrą 
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dostateczny 

Uczeń : 

–widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią 

wykonania zadania, 

–nie rozumie problemów, które przed nim postawiono, 

– stara się pracować samodzielnie i zgodnie z poleceniami, 

wykorzystuje przy tym w sposób poprawny podstawowe funkcje 

programu, 

–w pracy popełnia często błędy, 

– nie przywiązuje wagi do estetycznego wyglądu swojej pracy 

- wykonał wszystkie sprawdziany, z których otrzymywał oceny 

min. dostateczne (dopuszczalna jedna ocena dopuszczająca) 

- wykonał min. 50%  ćwiczeń na lekcjach, z których otrzymał 

oceny min. dostateczne (dopuszczalna jedna ocena dopuszczająca 

lub niedostateczna) 

- napisał wszystkie kartkówki, na ocenę min. dostateczną 

dopuszczający 

Uczeń 

– czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, 

–nie rozumie do końca problemów, które przed nim postawiono, 

– nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, 

jednak z pomocą nauczyciela potrafi wykonać i rozwiązać proste 

zadania, 

– opanował część umiejętności zawartych w podstawie 

programowej 

– wykazuje chęci do pracy  

- wykonał wszystkie sprawdziany, z których otrzymywał oceny 

dopuszczające 

- wykonał min. 50%  ćwiczeń na lekcjach, z których otrzymał 

oceny min. dopuszczające (dopuszczalna jedna ocena 

niedostateczna) 

- napisał wszystkie kartkówki, na ocenę min. dopuszczającą 

(dopuszczalna jedna ocena niedostateczna) 

 


