
 

 

Przedmiotowe zasady oceniania 

z informatyki klasy IV 

 

 

Ogólne cele kształcenia w informatyce: 

1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym. 

2. Przygotowanie do korzystania ze środków techniki 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. 

  

Wymagania edukacyjne, kryteria wystawiania ocen. 

Wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane są w sposób ciągły z wykorzystaniem oceny kształtującej  

i sumującej  

 Ocena kształtująca jest stosowana w procesie uczenia się na etapie poznawania nowych wiadomości, 

nabywania umiejętności i sprawdzania osiągnięć. Jest wyrażana w postaci informacji zwrotnej, 

opisowej, w formie ustnej lub pisemnej (bez oceny w stopniu) i nie ma wpływu na ocenę sumującą. 

Może mieć formę samooceny lub oceny koleżeńskiej. Ocenie kształtującej mogą podlegać: 

wypowiedź ustna, praca na lekcji, praca kontrolna i inne formy pracy ucznia.  

Uczeń do każdego działu dostaje kryteria sukcesu (umiejętności, które będzie musiał opanować)  

w czasie wykonywania prac będziemy odnosić się do tych kryteriów).  

Podsumowaniem każdego działu będzie praca kontrolna, którą każdy samodzielnie nie wykona na 

komputerze. Następnie samodzielnie sprawdzi sobie na postawie kryteriów czy jego praca została 

wykonana w sposób prawidłowy. Po każdym dziale zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, 

na postawie której uczeń będzie wiedział, co już potrafi, a nad czym będzie jeszcze musiał pracować.  

 Ocena sumująca będzie oceną klasyfikacyjną i końcoworoczą wystawianą w oparciu  

o przeprowadzone prace kontrolne, w czasie semestru.  

 Uczeń posiada zeszyt przedmiotowy, który jest jego narzędziem pracy i nie będzie oceniany.  

Ma być pomocy w czasie utrwalania kryteriów sukcesu.  

 Uczeń pracuje na zajęciach i jest oceniany na podstawie tego co zrobił na lekcji 

 Prace domowe będą formą samodzielnej aktywności będącej wstępem do kolejnych zajęć.  

Nie przewiduje się celowych zadań domowych.  



 

 

Przedmiotowe zasady oceniania 

z informatyki klasy IV 

 

 

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. Zindywidualizowane podejście do ucznia, na podstawie obserwacji. Każdy uczeń 

pracuje samodzielnie przy swoim stanowisku realizując zadanie we własnym tempie.  

 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 

Na zajęciach informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach: 

1. Aktywność w czasie zajęć. 

2. Stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania 

informatyki oraz wymagań programowych. 

3. Przygotowanie do zajęć i posiadanie zeszytu. 

4. Udział w konkursach, olimpiadach. 

5. Umiejętność pracy w zespole. 

 

Poprawa ocen 

 

1. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach z powodu nieobecności usprawiedliwionej ma obowiązek 

zgłosić się do nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły w celu ustalenia planu 

realizacji zadania.  

2. Rodzice Ucznia mają prawo nie zgodzić się z przewidywaną przez Nauczyciela roczną oceną 

klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub przewidywaną roczną oceną, uznając ja za zaniżoną.  
W takiej sytuacji składają podanie do Dyrektora szkoły o rozpoczęcie postępowania, którego celem 

jest podniesienie Uczniowi oceny. Dyrektor w odpowiedzi na takie pismo  wyznacza termin  
i miejsce egzaminu sprawdzającego umiejętności i wiedzę Ucznia. Nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych zobowiązany jest do opracowania sprawdzianu poziomu opanowania przez uczniów 

wiadomości   i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych na ocenę, której dotyczy 

odwołanie Ucznia. W przypadku zdania egzaminu, ocena Ucznia ulega podniesieniu . Forma 

sprawdzianów określona jest w szczegółowych kryteriach oceniania odrębnie dla każdego przedmiotu. 

3. Egzamin w/w i poprawkowy jest w formie ustnej  oraz pisemnej i obejmuje materiał  

z podstawy programowej, przewidziany na dany semestr. (rok szkolny). 

 

 


