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4. Szczegółowe cele edukacyjne i procedury 
osiągania celów
W tej części przedstawiamy szczegółowe cele edukacyjne i czynności uczniów. Na II etapie edukacyjnym cele te mają 
przede wszystkim wdrożyć uczniów do nauki programowania i algorytmiki oraz doprowadzić do poznania podstawowych 
zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną oraz możliwości wykorzystania komputerów w uczeniu 
się i w pracy.

Szczegółowe cele nauczania Czynności uczniów

1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów

• Umiejętność tworzenia i porządkowania obrazków i tekstów 
w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo).

• Umiejętność tworzenia i porządkowania obiektów z uwzględnieniem 
ich cech charakterystycznych.

• Umiejętność formułowania i zapisywania w postaci algorytmów 
poleceń składających się na rozwiązanie problemów z życia 
codziennego i różnych przedmiotów nauczania.

• Umiejętność formułowania i zapisywania algorytmów liczenia średniej, 
pisemnego wykonania działań arytmetycznych, takich jak dodawanie 
i odejmowanie.

• Umiejętność formułowania i zapisywania algorytmów znajdowania 
elementu w zbiorze nieuporządkowanym lub uporządkowanym.

• Umiejętność formułowania i zapisywania algorytmów znajdowania 
elementu najmniejszego i największego.

• Umiejętność tworzenia motywów za pomocą ciągu poleceń.
• Umiejętność sterowania obiektami na ekranie za pomocą ciągu 

poleceń.
• Umiejętność stosowania podejścia algorytmicznego do rozwiązywania 

problemu (określenie problemu, analiza sytuacji problemowej, opra-
cowanie rozwiązania, sprawdzenie rozwiązania problemu, zapisanie 
rozwiązania w postaci schematu lub programu, przetestowanie 
programu).

• Umiejętność stosowania podstawowych algorytmów, takich jak 
badanie podzielności, algorytm Euklidesa, algorytmy porządkowania.

 – Łączenie tekstu i ilustracji, przedstawienie informacji o sobie w różnej 
formie – portret graficzny i tekstowy.

 – Tworzenie prezentacji z uporządkowanych informacji tekstowych 
i graficznych.

 – Przygotowanie słownika języka angielskiego. Uporządkowanie 
obrazków i tekstów według podanego klucza.

 – Przygotowanie ilustrowanej instrukcji obsługi z uporządkowanych 
i opisanych zrzutów ekranowych.

 – Tworzenie komiksu jako uporządkowanej sekwencji obrazów 
i tekstów.

 – Przygotowanie animowanych obrazków – ustalenie sekwencji 
wyświetlania poszczególnych kostiumów duszka.

 – Przygotowanie scenariusza filmu.
 – Tworzenie filmu z różnych obiektów (zdjęć, narracji) ułożonych 
w porządku zapisanym w scenariuszu.

 – Przygotowanie multimedialnej instrukcji łączącej informacje w różnej 
postaci – ułożone w logiczny ciąg.

 – Analizowanie gotowych skryptów.
 – Klasyfikowanie (przypisywanie do określonej kategorii) bloków 
użytych do tworzenia skryptów.

 – Budowanie projektu z wykorzystaniem bloków z różnych kategorii.
 – Projektowanie i poprawianie gry.
 – Analiza zadania, projektowanie rozwiązania.
 – Algorytm znajdowania najmniejszej lub największej wartości – 
planowanie i realizacja projektu.

 – Algorytm poszukiwania elementu w nieuporządkowanym zbiorze – 
planowanie i realizacja projektu.

 – Algorytm poszukiwania elementu w uporządkowanym zbiorze – 
planowanie i realizacja projektu.

 – Algorytm Euklidesa i jego implementacje.
 – Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do zapisywania rozwiązań 
problemów matematycznych.
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2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych

• Umiejętność projektowania, tworzenia i zapisywania w wizualnym 
języku programowania projektów z wykorzystaniem poleceń sekwen-
cyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń.

• Umiejętność tworzenia programów z wykorzystaniem sterowania 
duszkiem na ekranie komputera w wizualnym języku programowania.

• Umiejętność tworzenia programów w skryptowym języku progra-
mowania.

• Umiejętność wykorzystania instrukcji warunkowych i pętli itera-
cyjnych w skryptowym języku programowania.

• Umiejętność oprogramowania w skryptowym języku programowania 
porządkowania elementów przez proste wstawianie i zliczanie.

• Umiejętność wykorzystania własnych funkcji i rekurencji 
w skryptowym języku programowania.

• Umiejętność rozróżniania języków programowania.
• Umiejętność testowania na komputerze programów pod względem 

zgodności z przyjętymi założeniami, wprowadzanie ewentualnych 
poprawek.

• Umiejętność objaśniania przebiegu działania programów.
• Umiejętność optymalizacji programu.
• Znajomość różnych programów sortujących liczby.
• Umiejętność posługiwania się podstawowymi aplikacjami, również 

w chmurze (edytor tekstu oraz grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do 
tworzenia prezentacji multimedialnej, programy do edycji obrazów, 
dźwięków i filmów).

• Umiejętność tworzenia rysunków i motywów przy użyciu edytora 
grafiki (posługiwanie się dostępnymi narzędziami, kształty, barwy, 
przekształcanie obrazu, uzupełnianie grafiki tekstem).

• Umiejętność przetwarzania zdjęć w wyspecjalizowanym edytorze, 
korzystanie z warstw, stosowanie masek oraz obracania.

• Umiejętność tworzenia filmu z nagrań, zdjęć i dźwięków i cyfrowego 
montażu filmu.

• Umiejętność opracowywania i redagowania tekstów (listów, ogłoszeń, 
zaproszeń, ulotek, wypracowań).

• Umiejętność formatowania akapitu i strony, łączenia grafiki z tekstem, 
wstawiania napisów i kształtów, tworzenia tabeli oraz list numero-
wanych i punktowanych w edytorze tekstu.

• Umiejętność pracy w edytorze tekstu z dużymi dokumentami, 
wypełnianie nagłówka i stopki, wstawianie numerów stron, stosowanie 
stylów, podział dokumentu na sekcje, generowanie spisu treści i strony 
tytułowej.

• Umiejętność wykonywania w arkuszu kalkulacyjnym prostych obliczeń 
(wprowadzanie danych do arkusza, formatowanie komórek, defi-
niowanie formuł, dobieranie wykresu do danych i celów obliczeń).

 – Budowanie projektu zawierającego sekwencję poleceń w Scratchu.
 – Rysowanie w Scratchu z wykorzystaniem iteracji.
 – Wykorzystanie instrukcji warunkowej do podejmowania decyzji 
w Scratchu.

 – Zastosowanie zdarzeń do realizacji interaktywnego projektu 
w Scratchu.

 – Wykorzystanie zmiennych w projekcie realizowanym w Scratchu.
 – Definiowanie nowych bloków w Scratchu.
 – Korzystanie z interaktywnych symulacji i wyciąganie wniosków na 
podstawie obserwacji.

 – Projektowanie i tworzenie prostych gier multimedialnych w Scratchu.
 – Tworzenie gry z wykorzystaniem klawiatury do sterowania duszkiem.
 – Testowanie gry – eliminowanie usterek i poprawianie projektu.
 – Omawianie skryptów zawartych w projekcie.
 – Tworzenie skryptów z wykorzystaniem iteracji i rekurencji, w tym do 
wybranego algorytmu sortowania.

 – Korzystanie z Dokumentów Google do pracy w chmurze (edytor 
tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, 
formularze).

 – Samodzielne wykonywanie prostych zadań w edytorze grafiki.
 – Wykonywanie projektu wizytówki w edytorze grafiki, określanie 
atrybutów tworzonego obrazu.

 – Tworzenie dokumentu tekstowego. 
 – Ćwiczenie szybkiego pisania na klawiaturze.
 – Poznanie zasad prawidłowej edycji.
 – Przygotowanie listy przedmiotów i nauczycieli.
 – Wykonanie autoportretu rysunkowego w edytorze grafiki. 
Przygotowanie swojej charakterystyki w edytorze tekstu.

 – Wykonanie prezentacji autoportretu.
 – Tworzenie prezentacji multimedialnej na lekcje różnych przedmiotów.
 – Projektowanie i wykonanie tabeli – planu lekcji.
 – Tworzenie symulacji i wizualizacja danych liczbowych w formie 
adekwatnej do treści. Prezentowanie danych na wykresach.

 – Tworzenie prezentacji zawierającej informacje przedstawione 
w różnorodnej formie, adekwatnej do przekazywanych treści, w tym 
prezentacji multimedialnych.

 – Przygotowanie referatu (uzupełnieniem referatu może być 
prezentacja). Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji. 
Gromadzenie potrzebnych materiałów w formie elektronicznej. 
Zapisywanie informacji o źródle ich pochodzenia. Przygotowanie 
i drukowanie dokumentów. Prezentacja referatu na lekcji lub godzinie 
wychowawczej.

 – Wskazywanie cech charakterystycznych informacji tekstowej, 
graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej.
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• Umiejętność korzystania z wbudowanych funkcji arkusza kalkula-
cyjnego, w tym funkcji pseudolosowych oraz tworzenia różnych 
rodzajów wykresów. 

• Umiejętność pracy w arkuszu z dużym zestawem danych, korzystanie 
z funkcji statystycznych oraz tabeli i wykresu przestawnego.

• Umiejętność tworzenia w arkuszu kartotekowej bazy danych 
i stosowania w niej operacji filtrowania i sortowania.

• Umiejętność wykonywania prostych animacji i prezentacji multime-
dialnych (w tym łączenie tekstu z grafiką, korzystanie z gotowych 
szablonów, projektowanie prezentacji według własnych pomysłów).

• Umiejętność zespołowej pracy nad rozbudowaną prezentacją, umiesz-
czanie hiperłączy, grafiki, dźwięków i filmów, stosowanie animacji.

• Umiejętność publicznego przedstawiana przygotowanej prezentacji.
• Znajomość podstawowych poleceń HTML/CSS.
• Umiejętność tworzenia stron internetowych zawierających tekst wraz 

z jego formatowaniem (CSS), grafikę, hiperłącza, tabele oraz elementy 
interaktywne (JavaScript).

• Umiejętność selekcjonowania, porządkowania i gromadzenia 
znalezionych informacji w komputerze, innych urządzeniach oraz 
w środowiskach wirtualnych (w chmurze).

• Umiejętność wyszukiwania informacji w różnych źródłach elektro-
nicznych (słownikach, encyklopediach, zbiorach bibliotecznych, 
dokumentacjach technicznych i zasobach internetu).

• Umiejętność tworzenia symulacji komputerowych zjawisk i procesów 
(losowość, fraktale, orbity).

 – Zapisywanie informacji w różnych formatach. Zapoznanie się 
z problemem kompresji plików.

 – Dyskusja nad cechami animacji.
 – Odczytywanie zapisu obrazkowego tekstu. Przegląd zainstalowanych 
w systemie czcionek i zestawów symboli. Przygotowanie tekstu 
ilustrowanego symbolami.

 – Przygotowanie zestawienia imprez klasowych i szkolnych w tabeli. 
Formatowanie zawartości tabeli.

 – Ilustrowanie tekstu gotowymi rysunkami lub samodzielnie wykonaną 
ilustracją. Wstawianie wybranych ilustracji na kartkę, zmiana ich 
wielkości, ustawianie w wybranym miejscu. Uporządkowanie 
dokumentu, przygotowanie do wydruku, drukowanie.

 – Opracowanie projektu i tekstu zaproszenia. Wykonanie lub 
wyszukanie ilustracji do umieszczenia na zaproszeniu. Wprowadzenie 
tekstu, zilustrowanie i formatowanie zaproszenia.

 – Tworzenie ilustrowanego słownika angielskiego. Tworzenie kart 
słowniczka w edytorze tekstu, wymiana kart i scalenie słownika.

 – Wykonanie pomiarów i wpisanie danych do arkusza. Analizowanie 
w arkuszu zebranych danych. Tworzenie wykresu kolumnowego (lub 
słupkowego).

 – Stosowanie formuł w arkuszu kalkulacyjnym.
 – Porządkowanie danych, zliczenie częstości występowania 
poszczególnych wyników. 

 – Wpisywanie danych do arkusza, przygotowanie tabeli z miejscem na 
obliczenia, zapisanie pliku na dysku. Tworzenie wykresu kołowego.

 – Opanowanie podstaw cyfrowej obróbki zdjęć, np. cyfrowego retuszu 
zdjęć.

 – Tworzenie filmów z wykorzystaniem zdjęć, dźwięków i materiałów 
multimedialnych.

 – Tworzenie multimedialnej pomocy.
 – Tworzenie krzyżówki z wykorzystaniem tabeli, listy numerowanej.
 – Tworzenie historyjki obrazkowej, rebusu z wykorzystaniem rysunków 
wstawianych z pliku, pól tekstowych, autokształtów.

 – Odczytywanie i analiza danych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym.
 – Uruchamianie programu graficznego, edytora tekstu, programu 
do prezentacji, arkusza kalkulacyjnego, programów do tworzenia 
multimediów (animacji, filmów, dźwięków).

 – Korzystanie z różnorodnych narzędzi i opcji programu.
 – Korzystanie z menu programu i pomocy.
 – Przygotowanie tabeli zawierającej różne czynności i czas ich trwania. 
Przeliczanie czasu. Tworzenie tabeli z planem tygodnia. Zliczanie 
czasu przeznaczonego na poszczególne czynności.

 – Wstawianie formuły obliczającej czas trwania i wykonywanie 
przeliczeń dla różnych danych.
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3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi

• Umiejętność posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi 
i sieciami komputerowymi.

• Umiejętność objaśnienia funkcji podstawowych elementów 
komputera i urządzeń zewnętrznych.

• Umiejętność korzystania z urządzeń do nagrywania obrazów, 
dźwięków i filmów, w tym urządzeń mobilnych, takich jak, telefony 
komórkowe, tablety i aparaty fotograficzne.

• Umiejętność wykorzystania komputera lub innego urządzenia 
cyfrowego do gromadzenia, porządkowania i selekcjonowania 
własnych zasobów.

• Umiejętność wykorzystania sieci komputerowej do wyszukiwania 
potrzebnych informacji i zasobów edukacyjnych.

• Umiejętność korzystania z komputera, jego oprogramowania 
i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania 
i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów.

• Umiejętność wykorzystania sieci komputerowej do komunikacji.
• Umiejętność krytycznej oceny źródeł internetowych.
• Umiejętność korzystania z wirtualnego środowiska (platforma, 

chmura) podczas pracy.
• Umiejętność stosowania się do sposobów i zasad pracy w wirtualnym 

środowisku.
• Umiejętność organizowania, zapisywania, przechowywania wyników 

pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych.
• Umiejętność stosowania podstawowego słownictwa informatycznego.
• Umiejętność posługiwania się urządzeniami mobilnymi w codziennej 

działalności, nauce i rozrywce.

 – Uporządkowanie wiadomości o funkcjach podstawowych elementów 
komputera i urządzeń zewnętrznych.

 – Zapisywanie pracy w postaci pliku.
 – Dobieranie nazwy pliku do jego zawartości.
 – Poznanie i stosowanie zasad komunikowania się w sieci.
 – Wyszukiwanie danych w internecie na zadany temat. Korzystanie 
w wyszukiwarki.

 – Dyskusja nad różnymi typami informacji zamieszczonych w internecie.
 – Korzystanie z encyklopedii internetowej.
 – Odbywanie wirtualnych wycieczek po naszej planecie z Google Earth.
 – Korzystanie z różnorodnych aplikacji wspomagających zdobywanie 
wiedzy i naukę.

 – Korzystanie z programu do syntezy mowy. Dyskusja na temat sytuacji, 
w których konieczna jest zamiana informacji tekstowej na dźwiękową 
i odwrotnie.

 – Korzystanie z interaktywnych pomocy do nauki języka angielskiego 
umieszczonych w internecie.

 – Poznanie organizacji plików na komputerze i tworzenie własnej ich 
struktury.

 – Przenoszenie plików między komputerami.
 – Zaznajomienie się z podstawowymi pojęciami komputerowymi.
 – Posługiwanie się słownictwem komputerowym w kontaktach 
z uczniami i nauczycielem.

 – Gromadzenie poznanych pojęć komputerowych w słowniku.
 – Organizowanie swojego miejsca pracy na komputerze domowym.
 – Poznanie zasady przyporządkowania plików do programów.
 – Korzystanie z wbudowanego słownika w edytorze tekstu.
 – Wyszukiwanie fragmentów książek w internecie. Tworzenie własnych 
opracowań ilustrowanych grafiką.

 – Nagrywanie dźwięków i modyfikowanie plików dźwiękowych.
 – Uruchamianie dźwięku na komputerze.
 – Ćwiczenie korzystania z systemowego mechanizmu syntezy mowy. 
Używanie syntezy mowy do nauki języka angielskiego.

 – Poznanie, na czym polega rozpoznawanie mowy i dyskusja na temat, 
kiedy może się ono przydawać.

 – Korzystanie z internetowej Akademii Khana do nauki matematyki.
 – Wykorzystanie portalu Scratch do nauki programowania.
 – Wykorzystanie urządzeń mobilnych do nagrywania obrazu, dźwięku 
i filmów.

 – Używanie urządzeń mobilnych do wspomagania aktywności 
(wycieczka) oraz korzystania z rozszerzonej rzeczywistości.
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4. Rozwijanie kompetencji społecznych

• Umiejętność uczestniczenia w pracy zespołowej, porozumiewania się 
z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podej-
mowania decyzji w zakresie swoich zadań i uprawnień.

• Umiejętność posługiwania się technologią, taką jak: poczta elektro-
niczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal 
edukacyjny.

• Umiejętność identyfikowania i doceniania korzyści płynących ze 
współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów.

• Umiejętność respektowania zasady równości w dostępie do tech-
nologii i informacji.

• Umiejętność wskazywania zawodów oraz przykładów z życia 
codziennego, w których są wykorzystywane kompetencje informa-
tyczne.

• Umiejętność przedstawiania przykładów wykorzystania komputera 
i sieci internet w życiu codziennym.

• Znajomość etapów rozwoju informatyki i technologii, jej zasobów 
(software) i środków (hardware).

• Znajomość otwartych zasobów (open source) i umiejętność ich insta-
lowania i wykorzystywania.

• Umiejętność rozróżniania rożnych metod, środków i zasobów infor-
matycznych potrzebnych w działalności zawodowej oraz rozrywce.

 – Poznawanie zasad tworzenia własnego konta pocztowego. 
Zachowywanie w tajemnicy hasła do konta.

 – Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. Dodawanie załączników.
 – Dyskutowanie wad i zalet poczty elektronicznej oraz sytuacji, 
w których należy posłużyć się tradycyjną pocztą.

 – Wymiana plików podczas pracy zespołowej. Zwracanie uwagi na 
konieczność kompresji plików i wielkość załączników.

 – Dyskutowanie nad zawartością wspólnie przygotowywanego 
dokumentu (książeczki z obrazkami, słownika języka angielskiego).

 – Dobieranie się w zespoły realizujące fragmenty zadania.
 – Scalanie fragmentów pracy indywidualnej lub zespołowej w jeden 
dokument lub prezentację.

 – Wspólne zbieranie danych pomiarowych niezbędnych do 
sporządzenia wykresów.

 – Dzielenie się wiedzą z innymi. Udzielanie się w dyskusji na forum.
 – Praca w chmurze nad wspólną prezentacją. 
 – Wspólna praca nad przygotowaniem rozbudowanej prezentacji i jej 
przedstawieniem.

 – Wyszukiwanie i instalowanie oprogramowania z otwartych zasobów. 
 – Korzystanie ze źródeł internetowych z wyróżnieniem domeny 
publicznej.

 – Wyszukiwanie informacji na temat rozwoju sprzętu komputerowego 
i oprogramowania.
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Szczegółowe cele nauczania Czynności uczniów

5. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa

• Umiejętność przestrzegania podstawowych zasad bezpiecznej i higie-
nicznej pracy przy komputerze.

• Umiejętność przestrzegania zasad etycznych i prawnych związanych 
z korzystaniem z komputera i internetu, identyfikowanie możliwych 
zagrożeń.

• Znajomość zasad netykiety i umiejętność ich uzasadniania.
• Znajomość podstawowych uregulowań prawnych dotyczących prawa 

autorskiego oraz ochrony wizerunku.
• Umiejętność stosowania netykiety i respektowania prawa w sieci. 
• Umiejętność poszanowania prywatności i pracy innych osób.
• Umiejętność poszanowania prawa do własności intelektualnej.
• Znajomość zasad dostępu do informacji i dzielenia się nią, rozumienie 

potrzeby ich stosowania.
• Umiejętność rozpoznawania zagrożeń wynikających z niewłaściwego 

korzystania z komputera, związanych z powszechnym dostępem do 
technologii i informacji oraz umiejętność przedstawienia sposobów 
wystrzegania się tych zagrożeń.

• Umiejętność stosowania profilaktyki antywirusowej.
• Umiejętność ochrony danych osobowych w sieci.
• Znajomość otwartych zasobów (open source) i umiejętność ich insta-

lowania i wykorzystywania.

 – Podsumowanie wiadomości na temat podstawowych zasad 
bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze.

 – Poznawanie zasad pracy w pracowni komputerowej.
 – Omówienie sposobu organizowania pracy, który uwzględnia stopień 
ważności zadań i pilność ich wykonania.

 – Poznanie zasad poszanowania prawa autorskiego.
 – Korzystanie z siostrzanych projektów Wikipedii.
 – Poznanie zasad bezpieczeństwa w internecie.
 – Poznanie informacji na temat Dnia Bezpiecznego Internetu.
 – Poznanie zasad wyboru bezpiecznego hasła do konta internetowego.
 – Serfowanie po bezpiecznych i ciekawych stronach WWW.
 – Poznanie i stosowanie profilaktyki antywirusowej.
 – Pobieranie i instalowanie oprogramowania ze wskazanej strony WWW.
 – Korzystanie z informacji (tekstów, obrazów, dźwięków, filmów) 
z poszanowaniem prawa do własności intelektualnej.

 – Dbanie o bezpieczeństwo w sieci. Ochrona swoich danych 
osobowych.

 – Zapoznanie się z zasadami netykiety. Stosowanie zasad w praktyce.
 – Zapoznanie się z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z internetu.
 – Uczestniczenie w całorocznym projekcie Blaski i cienie internetu.
 – Organizowanie pracy tak, aby uniknąć uzależnienia od komputera 
i internetu.

 – Omówienie sposobu znajdowania pomocy w razie wystąpienia 
zagrożeń związanych z pracą z komputerem i (lub) internetem.

 – Zakładanie i wykorzystywanie konta pocztowego (Google).
 – Praca (symultaniczna) ze wspólnymi dokumentami na koncie Google.
 – Współpraca i pomoc koleżeńska z wykorzystanie portalu Facebook.
 – Porozumiewanie się w sieci za pomocą skrótowców, emotikonów 
i emoji.
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5. Osiągnięcia uczniów i ich ocenianie
Chcielibyśmy, aby wszystkie działania uczniów z komputerem prowadziły do zdobycia nowych wiadomości i umiejętno-
ści. Wiele z tych osiągnięć nie dotyczy informatyki, lecz innych przedmiotów szkolnych. W przedstawionym poniżej zesta-
wieniu zostały niemal całkowicie pominięte osiągnięcia ucznia z przedmiotów innych niż informatyka. Należy jednak 
pamiętać, że podczas lekcji informatyki uczniowie, oprócz umiejętności posługiwania się komputerem, zdobywają rów-
nież wiadomości i umiejętności z innych dziedzin.

Osiągnięcia ucznia Propozycje oceniania

Wszystkie działania ucznia

Uczeń potrafi: 
• zachować prawidłową postawę podczas pracy z komputerem; 
• zapisać wykonaną pracę w określonym miejscu, nadając plikowi 

właściwą nazwę i rozszerzenie; 
• korzystać z podglądu wydruku i wydrukować wykonaną pracę;
• wybierać odpowiednie narzędzia informatyczne do wykonywanych 

zadań;
• poprawnie posługiwać się terminologią informatyczną;
• stosować się do zasad pracy w pracowni komputerowej;
• stosować się do zasad i praw regulujących sposób korzystania 

z oprogramowania i porozumiewania się z innymi użytkownikami 
komputerów;

• współpracować z innymi przy wykonywaniu złożonego zadania;
• zaprezentować swoją pracę innym.

Na co dzień konieczne jest ocenianie prawidłowej postawy ucznia 
podczas pracy przy komputerze i niezwłoczne zwrócenie uwagi na 
wady postawy.

Ocena trudności i pomoc w ich przezwyciężaniu.
Przede wszystkim obserwujemy, jak uczniowie pracują, czy mają 
problemy ze zrozumieniem lub wykonaniem ćwiczeń. Pomagamy im 
w rozwiązywaniu problemów. Udzielamy wskazówek.
Oceniamy sposób korzystania z zalecanego oprogramowania 
i opanowanie podstawowych umiejętności koniecznych do 
efektywnego używania aplikacji na tym poziomie wiedzy.

Oceniane stałe elementy:
 – styl pracy ucznia podczas lekcji (szczególnie w klasach 
o zróżnicowanym poziomie ważne jest, aby w ocenie uwzględnić 
stopień zaangażowania ucznia w wykonywanie zadania);

 – efektywność i sposób pracy przy komputerze;
 – umiejętność doboru narzędzia do realizowanego zadania;
 – radzenie sobie z wykonywanym ćwiczeniem – poprawność jego 
wykonania;

 – stopień biegłości w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem 
oraz słownictwem informatycznym;

 – ogólny wynik wykonanej pracy widoczny na ekranie;
 – estetyczny wygląd wykonanej pracy;
 – zapisanie wykonanej pracy we właściwym miejscu na dysku;
 – przygotowanie dokumentu do wydruku, korzystanie z podglądu 
wydruku;

 – aktywność w trakcie lekcji;
 – przestrzeganie zasad etycznych i prawnych związanych 
z korzystaniem z komputera i internetu;

 – aktywność w prowadzonej dyskusji;
 – stopień zaangażowania w realizację projektu;
 – sposób przygotowania i zaprezentowania wybranego tematu.
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Osiągnięcia ucznia Propozycje oceniania

1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów

Uczeń potrafi:
• tworzyć i porządkować w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa 

(nieliniowo) informacje, takie jak: obrazki i teksty ilustrujące wybrane 
sytuacje; obiekty z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych;

• formułować i zapisywać w postaci algorytmów polecenia składające 
się na: rozwiązanie problemów z życia codziennego i z różnych 
przedmiotów, np. liczenie średniej, pisemne wykonanie działań 
arytmetycznych, takich jak dodawanie i odejmowanie; osią-
gnięcie postawionego celu, w tym znalezienie elementu w zbiorze 
nieuporządkowanym lub uporządkowanym, znalezienie elementu 
najmniejszego i największego; sterowanie robotem lub obiektem na 
ekranie;

• stosować podstawowe algorytmy, takie jak badanie podzielności, 
algorytm Euklidesa, porządkowanie elementów;

• przedstawiać sposoby reprezentowania liczb (w tym w systemie 
binarnym i heksadecymalnym), tekstów i tablic.

• w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnić podstawowe 
kroki: określenie problemu i celu do osiągnięcia, analizować sytuację 
problemową, opracować rozwiązanie, sprawdzić rozwiązanie problemu 
dla przykładowych danych, zapisać rozwiązanie w postaci schematu 
lub programu;

• przedstawiać przykłady metod informatycznych stosowanych 
w różnych dziedzinach.

Elementy oceniane w trakcie ćwiczeń:
 – właściwe porządkowanie informacji;
 – prawidłowe formułowanie algorytmów, ważne jest, czy przedstawiony 
algorytm jest zgodny ze specyfikacją problemu, czy po wczytaniu 
odpowiednich danych prowadzi do właściwego wyniku;

 – znajomość i właściwe opisywanie podstawowych algorytmów;
• algorytm znajdowania najmniejszej lub największej wartości,
• algorytm poszukiwania elementu w nieuporządkowanym zbiorze,
• algorytm poszukiwania elementu w uporządkowanym zbiorze,
• algorytm Euklidesa i jego implementacje,
• algorytm prostego sortowania (przez wybieranie);
 – umiejętność analizowania działania algorytmu;
 – umiejętność zastosowania rozgałęzienia i zapętlenia w algorytmie;
 – umiejętność zamiany liczb dziesiętnych na liczby binarne 
i heksadecymalne.
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Osiągnięcia ucznia Propozycje oceniania

2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych

Uczeń potrafi:
• projektować, tworzyć i zapisywać w wizualnym języku progra-

mowania: pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste 
algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych 
i iteracyjnych oraz zdarzeń; prosty program sterujący robotem lub 
innym obiektem na ekranie komputera;

• posługiwać się skryptowym językiem programowania podczas 
realizacji poznanych algorytmów;

• testować na komputerze swoje programy pod względem zgodności 
z przyjętymi założeniami i ewentualnie je poprawiać, objaśniać 
przebieg działania programów;

• przygotowywać i prezentować rozwiązania problemów, posługując się 
podstawowymi aplikacjami (edytor tekstu oraz grafiki, arkusz kalku-
lacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnej) na swoim 
komputerze lub w chmurze, wykazując się przy tym umiejętnościami: 
tworzenia ilustracji w edytorze grafiki – rysuje za pomocą wybranych 
narzędzi, przekształca obrazy, uzupełnia grafikę tekstem; tworzenia 
dokumentów tekstowych – dobiera czcionkę, formatuje akapity, 
wstawia do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy 
numerowane i punktowane; korzystania z arkusza kalkulacyjnego 
w trakcie rozwiązywania zadań związanych z prostymi obliczeniami 
– wprowadza dane do arkusza, formatuje komórki, definiuje proste 
formuły i dobiera wykresy do danych i celów obliczeń; tworzenia 
krótkich prezentacji multimedialnych łączących tekst z grafiką, 
korzysta przy tym z gotowych szablonów lub projektuje według 
własnych pomysłów;

• tworzyć, przetwarzać i wykorzystywać grafikę, zdjęcia i filmy oraz 
dźwięki w dokumentach, prezentacjach i na stronach WWW;

• tworzyć i formatować długie teksty w edytorze;
• wykorzystywać edytory tekstu i grafiki do wykonywania estetycznych 

prac z różnych przedmiotów;
• tworzyć i formatować tabele i wykresy w arkuszu, korzystać z wbudo-

wanych funkcji, porządkować i filtrować dane;
• wykorzystywać arkusz do rozwiązywania zadań rachunkowych 

z różnych przedmiotów;
• tworzyć proste strony internetowe za pomocą języka HTML/CSS 

z elementami interaktywnymi wykorzystującymi JavaScript;
• gromadzić, porządkować i selekcjonować efekty swojej pracy oraz 

potrzebne zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach oraz 
w środowiskach wirtualnych (w chmurze).

Elementy oceniane w trakcie ćwiczeń:
 – umiejętność poprawiania błędów popełnionych podczas pisania, 
zarówno ręcznie, jak i za pomocą wbudowanego mechanizmu 
poprawnościowego i słownika w edytorze tekstu;

 – prawidłowe sformatowanie i rozplanowanie treści w dokumencie 
zgodnie z jego przeznaczeniem;

 – estetyka i wartość merytoryczna przygotowanego dokumentu 
(tekstu, ilustracji lub prezentacji); w przypadku tworzenia rysunków – 
trafność doboru barw i narzędzi malarskich;

 – liczba popełnionych błędów (literówek, błędów formatowania, 
nieprawidłowego wstawiania znaków przestankowych itp.);

 – czytelność przygotowanego dokumentu;
 – prawidłowe wstawienie ilustracji do dokumentu;
 – ustawienie wielkości marginesów zgodnie z przyjętym planem 
dokumentu;

 – prawidłowe przygotowanie danych liczbowych i ich wykorzystanie 
w wykresach, prosta analiza i porządkowanie danych.

 – formatowanie danych i ich czytelność;
 – wykonanie wykresu, sformatowanie go i opisanie;
 – wpisanie formuł i wykorzystanie ich wyników do dalszych obliczeń;
 – odczytanie i analizowanie danych zapisanych w arkuszu;
 – wprowadzenie parametrów wykresu podanych przez nauczyciela;
 – porządkowanie danych sposobami wskazanymi przez nauczyciela;
 – estetyka przygotowanej prezentacji – dobór tekstów, kolorów, 
rysunków, prawidłowe ułożenie obiektów na slajdach; ustawienie 
tempa animacji;

 – sposób przedstawiania prezentacji.
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Osiągnięcia ucznia Propozycje oceniania

3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi

Uczeń potrafi:
• opisać funkcje podstawowych elementów komputera i urządzeń 

zewnętrznych oraz korzysta z urządzeń do nagrywania obrazów, 
dźwięków i filmów, w tym urządzeń mobilnych, takich jak, telefony 
komórkowe, tablety i aparaty fotograficzne; wykorzystuje komputer 
lub inne urządzenie cyfrowe do tworzenia, gromadzenia, porząd-
kowania i selekcjonowania własnych zasobów;

• wykorzystać sieć komputerową (szkolną, sieć internet) do wyszu-
kiwania potrzebnych informacji i zasobów edukacyjnych, nawigując 
między stronami; jako medium komunikacyjne; do pracy w wirtualnym 
środowisku (na platformie, w chmurze), stosując się do sposobów 
i zasad pracy w takim środowisku;

• organizować w folderach swoje pliki zgromadzone w komputerze.

Elementy oceniane w trakcie ćwiczeń:
 – poziom wiadomości dotyczących komputerów i oprogramowania;
 – umiejętność posługiwania się przeglądarką internetową;
 – umiejętność korzystania z wyszukiwarki internetowej;
 – umiejętność wyszukiwania i odnajdywania pożądanych informacji 
(tekstów i ilustracji) w treści stron WWW;

 – umiejętność wyszukiwania informacji z różnych źródeł i wykorzystania 
jej we własnej pracy;

 – umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji;
 – umiejętność wykorzystywania ustawień systemu Windows 
do określenia podstawowych parametrów komputera oraz 
porównywania wielkości charakteryzujących parametry komputera 
i rozpoznawania ich jednostek;

 – umiejętność posługiwania się terminologią informatyczną.

4. Rozwijanie kompetencji społecznych

Uczeń potrafi:
• uczestniczyć w zespołowym rozwiązaniu problemu, posługując 

się technologią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne 
środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny;

• identyfikować i doceniać korzyści płynące ze współpracy nad 
wspólnym rozwiązywaniem problemów;

• respektować zasadę równości w dostępie do technologii i informacji, 
w tym w dostępie do komputerów w społeczności szkolnej;

• oceniać wiarygodność i rzetelność informacji w sieci;
• wykorzystywać programy open source i public domain;
• przedstawić rozwój informatyki – zarówno sprzętu, jak i oprogra-

mowania;
• określić zawody i wymienić przykłady z życia codziennego, w których 

są potrzebne umiejętności informatyczne.

Elementy oceniane w trakcie ćwiczeń:
 – stopień opanowania umiejętności posługiwania się pocztą 
elektroniczną;

 – umiejętność korzystania z komunikatorów;
 – umiejętność pracy w grupie;
 – prace (dokumenty) wykonywane wspólnie na dysku Google;
 – znajomość skrótowców, emotikonów i emoji wykorzystywanych 
w komunikacji sieciowej;

 – jakość prezentacji wykonanej w ramach wspólnego projektu i sposób 
jej przedstawienia;

 – znajomość pojęcia wolne oprogramowanie, jak je pozyskać 
i zainstalować;

 – umiejętność wymiany informacji z członkami grupy społecznościowej 
i prowadzenia z nimi dyskusji;

 – udział w dyskusji na temat społecznej roli informatyki.

5. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa

Uczeń potrafi:
• posługiwać się technologią informacyjną zgodnie z przyjętymi 

zasadami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
• respektować prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do 

własności intelektualnej;
• wymienić zagrożenia związane z powszechnym dostępem do tech-

nologii i informacji, demonstruje metody wystrzegania się ich;
• stosować profilaktykę antywirusową i chronić komputery i informacje 

przed innymi zagrożeniami;
• rozróżniać różne rodzaje licencji na oprogramowanie.

Elementy oceniane w trakcie ćwiczeń:
 – stopień stosowania się do zapisów regulaminu szkolnej pracowni;
 – przestrzeganie zasad netykiety;
 – zrozumienie zasad działania różnych licencji oprogramowania;
 – przestrzeganie zasad prawa autorskiego obowiązującego podczas 
korzystania ze źródeł obcego pochodzenia,

 – zrozumienie zasad działania różnych licencji oprogramowania;
 – znajomość podstawowych aspektów prawa autorskiego związanych 
z użytkowaniem programów komputerowych i korzystaniem 
z różnych utworów dostępnych w internecie;

 – przestrzeganie zasad prawa autorskiego obowiązującego podczas 
korzystania ze źródeł obcego pochodzenia.
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6.  Metody pracy na lekcjach, wymagania i kryteria 
oceniania uczniów

METODY PRACY
Do realizacji materiału informatyki w szkole podstawowej niezbędne jest stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz 
zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków pracy. Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest umożliwienie uczniom 
pracy przy komputerze z odpowiednim oprogramowaniem, wspomaganie ich wysiłków i stymulowanie do działania. 

Lekcje informatyki to „zajęcia laboratoryjne” odbywające się w pracowni komputerowej. Sytuacja jest optymalna, jeśli 
w pracowni pracują małe grupy uczniów i każdy ma miejsce przy komputerze. Ale to nie wystarczy. Uczniowie powinni 
spędzać więcej niż połowę każdej lekcji, pracując przy komputerze. Jak tę pracę zorganizować? 
• Powinniśmy dobrze zaplanować lekcje i mieć przygotowane zestawy różnorodnych, ciekawych zadań i rozwiązywać je 

razem z uczniami. Nasze działania powinny być dla nich przykładem. Pamiętajmy, że uczniowie często nas naśladują, 
szukają nauczyciela i mistrza. 

• Ważnym elementem jest dobre porozumiewanie się z uczniami na wszystkich etapach pracy. Rozwiązując problem 
czy wykonując zadanie, uczniowie powinni móc komunikować się z nauczycielem i ze swoimi kolegami na każdym 
etapie jego opracowywania. Nie mogą obawiać się zadawania pytań i wymieniania poglądów.

• W trakcie rozwiązywania problemów trzeba stymulować twórczość i pomysłowość uczniów. Nie należy przekreślać 
z góry niestandardowych rozwiązań. Istotną cechą nauczania dla przyszłości nie jest przekazywanie i sprawdzanie wiedzy, 
ale tworzenie możliwości jej samodzielnego budowania, poszukiwania i odkrywania przez uczniów. Taki sposób kształce-
nia wymaga od uczniów większej aktywności i kreatywności, a od nauczyciela doboru interesujących zagadnień.

• Tematyka przykładów, zadań i problemów powinna być powiązana z innymi dziedzinami i otaczającą nas rzeczy-
wistością. Problemy interdyscyplinarne pokazują realny obraz świata. Uczniowie mogą dostrzec powiązania między 
różnymi dziedzinami, możliwość zastosowania podobnych rozwiązań do wielu zadań i budować spójny obraz świata, 
potrzebny do efektywnego działania. Pomagamy w ten sposób również nauczycielom innych przedmiotów.

• Część lekcji należy przeznaczyć na refleksję, przemyślenia i dyskutowanie przedstawionych przez uczniów prac. 
Warto, aby analizowali oni wyniki swojej pracy, dostrzegali mocne i słabe jej strony, umieli formułować uwagi i wnioski 
(także krytyczne). Zapewnimy sobie w ten sposób sprzężenie zwrotne w procesie nauczania.

• Ważnym zagadnieniem jest planowanie niektórych zadań jako pracy zespołowej i wspieranie współdziałania uczniów. 
Czasami kolega może być najlepszym nauczycielem i osiągnie pożądany rezultat szybciej od nas. Umiejętność współ-
pracy i działania zespołowego jest jedną z istotnych umiejętności potrzebnych człowiekowi w XXI wieku. 

WYMAGANIA
W rozdziale 5 niniejszego programu nauczania zostały zebrane przewidywane osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu 
poszczególnych działów programu. Są to zarazem szczegółowe wymagania mówiące o tym, co uczeń powinien wiedzieć 
i umieć. Można je podsumować i uogólnić, wskazując kilka kluczowych wymogów.

1. Analizowanie problemów, ich algorytmizacja i programowanie 
Uczniowie powinni analizować i rozwiązywać problemy w sposób logiczny, umożliwiający ich zalgorytmizowanie oraz 
oprogramowanie z wykorzystaniem środowiska programowania wizualnego, a w starszych klasach również języka 
skryptowego.

2. Radzenie sobie z używanym na lekcjach sprzętem i oprogramowaniem przystosowanym do możliwości ucznia 
Uczniowie powinni sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych, 
posługiwać się paskami narzędzi, odczytywać i prawidłowo interpretować znaczenie komunikatów wysyłanych przez 
programy, ale przede wszystkim tworzyć dokumenty, a następnie zapisywać je, drukować lub prezentować.
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3. Wykonywanie za pomocą komputera konkretnych zadań powiązanych z nauką w szkole
Uczniowie powinni w trakcie lekcji wykonywać za pomocą komputera prace i przedstawiać ich wyniki w postaci wydru-
kowanego tekstu, prezentacji, grafiki, arkusza, procedury. Rozwiązywać problemy i podejmować decyzje z wykorzysta-
niem komputera.

4. Wykorzystywanie komputera do nauki, rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy
Uczniowie powinni umieć posługiwać się programami multimedialnymi, edukacyjnymi oraz korzystać z zasobów inter-
netu. Powinni także poznać typowe aplikacje wspomagające zarówno uczenie się, jak i prezentowanie wiadomości.

5. Umiejętność wyszukiwania informacji
Uczniowie powinni zdobywać i porządkować potrzebne informacje z różnych źródeł, przekształcać te informacje na 
użyteczne wiadomości i umiejętności, przedstawiać informacje w zrozumiałej formie.

6. Przestrzeganie prawa i zasad współżycia, również w świecie wirtualnym
Obejmuje to w szczególności świadome stosowanie zasad korzystania z oprogramowania, przestrzeganie praw autor-
skich, podporządkowanie się netykiecie, czyli zasadom zachowania się w sieci, uświadamianie sobie zagrożeń związa-
nych z szybkim rozwojem technologii informacyjnej.

Wśród szczegółowych wymagań są takie, które dotyczą niemal wszystkich przerabianych tematów. Zostały one zebrane 
na początku spisu przewidywanych osiągnięć uczniów w rozdziale 5 programu. 

OCENIANIE
W rozdziale 5 opisaliśmy szczegółowe propozycje oceniania poszczególnych osiągnięć ucznia. Tutaj skupimy się na stylu 
i kryteriach oceniania. 

Ocenianie uczniów powinno być sprawiedliwe i systematyczne. Czy ocenianie na lekcjach informatyki ma jakieś szcze-
gólne cechy charakterystyczne dla tego przedmiotu? 

Zajęcia z informatyki to w większości ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenia te powinny się kończyć wykonaniem określonej 
pracy lub jej etapu. I wynik tej pracy na lekcji trzeba systematycznie oceniać. Oceniamy głównie, czy jest on zgodny 
z postawionym zadaniem, przykładowo: czy procedura utworzona przez ucznia daje właściwy wynik. Mniejsze znaczenie 
ma sposób rozwiązania. Jeśli wynik jest dobry, trzeba ocenić pracę ucznia dobrze, jeśli dodatkowo sposób rozwiązania 
jest interesujący, możemy ocenić pracę bardzo dobrze. Na wystawioną ocenę może również wpływać sposób pracy ucznia 
w trakcie lekcji.

Uważamy, że najważniejszym elementem oceniania jest systematyczne opisywanie wyników, stylu pracy i postępów 
uczniów. Szczególnie istotne jest zwracanie uwagi na postępy uczniów i ich docenianie. Wystawianie stopni, zwłaszcza 
końcowych powinno, być zgodne z opracowanym w szkole systemem. W naszej praktyce spotkaliśmy się z różnymi for-
mami oceniania: systemem punktowym, zaliczeniowym, i nie powodowało to żadnych trudności w nauczaniu, gdy ocenie 
takiej towarzyszył opis osiągnięć uczniów. 

Ważne jest również przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego oceniania swojej pracy, stosowania kryteriów oceny 
i dyskutowania, czy rozwiązanie jest udane. Będzie to łatwiejsze, jeśli uczniowie będą wiedzieli, jak i na jakich zasadach 
ich oceniamy. Powinniśmy więc starać się uzasadniać nasze oceny i dyskutować je z uczniami. Jeszcze ważniejsze jest, 
aby uczniowie zaczęli odczuwać potrzebę doskonalenia swojej pracy, stąd już tylko krok do samokształcenia, które jest 
kluczową umiejętnością w XXI wieku. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oceniania, wymagania i sposoby oceniania powinny być znane uczniom i rodzi-
com. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające najważniejsze informacje, które trzeba podać na początku roku 
szkolnego do wiadomości uczniom i rodzicom. Razem z rozkładem materiału i zestawieniem wymagań edukacyjnych dają 
one pełną informację o toku nauki.
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Sprawdzając wiadomości i umiejętności uczniów, należy brać pod uwagę osiem form aktywności.

Forma aktywności Częstość formy aktywności Uwagi

zadania i ćwiczenia wykonywane 
podczas lekcji

na każdej lekcji oceniać należy przede wszystkim zgodność 
efektu pracy ucznia nad zadaniami i ćwiczeniami 
z postawionym problemem (np. czy funkcja utworzona 
przez ucznia daje właściwy wynik), mniejsze znaczenie 
ma sposób rozwiązania

praca na lekcji na każdej lekcji oceniać należy sposób pracy, aktywność, przestrzeganie 
regulaminu pracowni

odpowiedzi ustne, udział 
w dyskusjach

czasami

sprawdziany w kl. 4 nieregularnie, w pozostałych klasach 
po każdym dziale

mogą mieć formę testu

prace domowe czasami jeśli praca domowa wymaga użycia komputera, należy 
przypomnieć uczniom, że w razie potrzeby mogą 
skorzystać z komputera np. w bibliotece lub w pracowni 
komputerowej – w trakcie zajęć dodatkowych

referaty, opracowania, projekty czasami

przygotowanie do lekcji w razie potrzeby oceniać należy pomysły i materiały przygotowane do 
pracy na lekcji

udział w konkursach nieobowiązkowa forma aktywności; przejście do 
kolejnych etapów powinno odpowiednio podwyższyć 
ocenę końcową

Opis wymagań ogólnych, które uczeń musi spełnić, aby uzyskać daną ocenę
Ocena celująca (6) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji oraz dostarczone przez 
nauczyciela trudniejsze zadania dodatkowe; jest aktywny i pracuje systematycznie; posiada wiadomości i umiejętności 
wykraczające poza te, które są wymienione w planie wynikowym; w konkursach informatycznych przechodzi poza etap 
szkolny; w razie potrzeby pomaga nauczycielowi (np. przygotowuje potrzebne na lekcję materiały pomocnicze, pomaga 
kolegom w pracy); pomaga nauczycielom innych przedmiotów w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach.

Ocena bardzo dobra (5) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji; jest aktywny i pracuje 
systematycznie; posiada wiadomości i umiejętności wymienione w planie wynikowym; w razie potrzeby pomaga nauczy-
cielowi (pomaga kolegom w pracy).

Ocena dobra (4) – uczeń wykonuje samodzielnie i niemal bezbłędnie łatwiejsze oraz niektóre trudniejsze zadania z lekcji; 
pracuje systematycznie i wykazuje postępy; posiada wiadomości i umiejętności wymienione w planie wynikowym.

Ocena dostateczna (3) – uczeń wykonuje łatwe zadania z lekcji, czasem z niewielką pomocą, przeważnie je kończy; stara 
się pracować systematycznie i wykazuje postępy; posiada większą część wiadomości i umiejętności wymienionych w pla-
nie wynikowym.

Ocena dopuszczająca (2) – uczeń czasami wykonuje łatwe zadania z lekcji, niektórych zadań nie kończy; posiada tylko 
część wiadomości i umiejętności wymienionych w planie wynikowym, jednak brak systematyczności nie przekreśla moż-
liwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy informatycznej oraz odpowiednich umiejętności w toku dalszej nauki.


