
KLASA 5 
 
 Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki: 
 
1. Ocenianie 
Zajęcia z informatyki są w ogromnej większości ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia te powinny 
się kończyć pewnym rezultatem. I ten rezultat pracy na lekcji powinien być oceniany. Oceniana 
jest zgodność rezultatu z postawionym zadaniem, przykładowo: czy procedura utworzona przez 
ucznia daje właściwy wynik. Mniejsze znaczenie ma sposób rozwiązania. 
 
W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń osiągnął podstawowe umiejętności 
wymienione w podstawie programowej, czyli: 

 Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego 
myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji. 

 Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych 
urządzeń cyfrowych: układanie     i programowanie algorytmów, organizowanie, 
wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi. 

 Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym 
znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania 
obliczeń i programów. 

 Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w 
środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami. 

 Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i 
ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia 
społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla 
bezpieczeństwa swojego i innych. 

 
Uczeń otrzyma ocenę dopuszczającą, jeżeli: 
Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności 
zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego 
postępy są zmienne, nie kończy niektórych wykonywanych ćwiczeń. Braki w wiadomościach i 
umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i 
umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. 
Uczeń otrzyma ocenę dostateczną, jeżeli: 
opanował wiedzę i zdobył umiejętności przewidziane na ocenę dopuszczającą oraz: 
Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował 
wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 
programowej informatyki. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W 
większości wypadków kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia. 
Uczeń otrzyma ocenę dobrą, jeżeli: 
opanował wiedzę i zdobył umiejętności przewidziane na ocenę dopuszczającą, dostateczną oraz: 
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość 
wiadomości i umiejętności zawartych w programie informatyki. Na lekcjach pracuje systematycznie 
i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal 
bezbłędnie. 
Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 
opanował wiedzę i zdobył umiejętności przewidziane na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą 
oraz: 
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości i 
umiejętności zawarte     w programie informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje 
systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i 



wykonuje je bezbłędnie. 
 
Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeśli: 
opanował wiedzę i zdobył umiejętności przewidziane na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, 
bardzo dobrą oraz: 
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. Jego 
wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie informatyki. Jest 
aktywny na lekcjach i pomaga innym. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu 
zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach informatycznych, 
przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak 
przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym nauczycielom w 
wykorzystaniu komputera na ich lekcjach. Wszystkie zagadnienia dotyczące oceny celującej 
odnoszą się do wiedzy i umiejętności o podwyższonym stopniu trudności. 
 
 
2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
 

Forma 
aktywności 

Jak często? Uwagi: 

ćwiczenia wykonywane w 
trakcie lekcji 

w zasadzie na każdej lekcji sprawdzamy wyniki pracy 

praca na lekcji na każdej lekcji sprawdzamy sposób pracy, 
aktywność, przestrzeganie zasad 
bezpiecznej pracy 

odpowiedzi 
ustne, udział 
w dyskusjach 

czasami  

prace domowe czasami nie wymagają użycia komputera 
referaty, opracowania głównie w ramach realizacji 

projektów (ciągów lekcji) 
 

przygotowanie do lekcji wtedy, gdy potrzebne zwracamy uwagę na pomysły i 
przygotowane materiały do pracy 
na lekcji 

udział w konkursach nieobowiązkowo wpływa na podniesienie oceny 
 
KLASA 5 
 
Uczeń otrzyma ocenę dopuszczającą, jeżeli: 
Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności 
umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień 
omawianych na lekcjach i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia codziennego.  
Uczeń:  

 wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni i stosuje je w codziennej 
pracy przy komputerze,  

 wymienia i stosuje podstawowe skróty klawiszowe: kopiuj, wklej, zapisz,  
 z pomocą nauczyciela tworzy plan pracy bez użycia list numerowanych,  
 z pomocą nauczyciela tworzy plan lekcji na bazie tabeli,  
 rozpoznaje podstawowe opcje formatowania tekstu dekoracyjnego i modyfikuje tekst 

dekoracyjny,  
 uruchamia opcję OneDrive,  
 odtwarza prezentację,  
 wybiera motyw i wpisuje tytuł prezentacji,  
 tworzy Album fotograficzny i wstawia do niego zdjęcie,  



 dodaje nowe slajdy do prezentacji, wstawia do niej zdjęcia i zmienia ich wielkość,  
 z pomocą nauczyciela dodaje dźwięk do prezentacji,  
 wymienia zastosowania animacji w prezentacji i odnajduje w programie kartę Animacje,  
 uruchamia program Logomocja i omawia jego interfejs,  
 wprawia żółwia w ruch,  
 wyjaśnia, co to jest procedura,  
 podaje polecenie, które pozwala wypełnić figurę kolorem,  
 z pomocą nauczyciela wyjaśnia na przykładzie pojęcie zmiennej.  

 
 

 

Uczeń otrzyma ocenę dostateczną, jeżeli: 
Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości i umiejętności 
stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe 
kontynuowanie dalszej nauki.  
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych):  

 wyróżnia graficznie tytuł i zapisuje tekst z podziałem na akapity,  
 tworzy plan pracy wyłącznie przy użyciu listy numerowanej,  
 samodzielnie tworzy plan lekcji z wykorzystaniem tabeli,  
 stosuje opcje obramowania i tła strony,  
 wymienia zastosowania opcji OneDrive,  
 w prezentacji zmienia schemat kolorów motywów i dodaje kolejne slajdy,  
 dodaje tytuł Albumu fotograficznego i podpisy pod zdjęciami,  
 stosuje przejścia między slajdami,  
 wstawia tekst dekoracyjny,  
 wstawia film do prezentacji,  
 dodaje obiekty i podstawowe animacje do prezentacji,  
 rysuje kwadrat i prostokąt przy użyciu wyłącznie poleceń pierwotnych lub procedury,  
 zapisuje procedurę pozwalającą narysować kwadrat wypełniony kolorem,  
 omawia sposób zapisywania podstawowych działań matematycznych i wpisywania tekstu.  

 

Uczeń otrzyma ocenę dobrą, jeżeli: 
 Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim 
stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.  
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych i podstawowych):  

 stosuje podstawowe elementy formatowania (np. pogrubienie, pochylenie), dodaje 
nagłówek i zdjęcie do tekstu,  

 tworzy scenariusz przy użyciu jednopoziomowej listy numerowanej z wykorzystaniem 
stylów,  

 projektuje układ i styl tabeli, korzystając z dostępnych opcji,  
 formatuje obraz za pomocą stylów i wykorzystuje opcję Kształty,  
 stosuje opcję OneDrive do tworzenia i udostępniania dokumentów,  
 wstawia grafikę do prezentacji,  
 formatuje zdjęcia z wykorzystaniem opcji Korekty, Kolor i Efekty artystyczne,  
 rozpoznaje rodzaje animacji i stosuje animacje do obiektów w prezentacji,  
 modyfikuje parametry odtwarzania dodanego dźwięku, filmu oraz animacji,  
 rysuje kwadrat i prostokąt przy użyciu powtórzenia,  
 pisze procedury umożliwiające rysowanie innych figur niż kwadrat i prostokąt,  
 zapisuje procedurę rysującą rozetę,  



 modyfikuje polecenia w procedurze rysowania figury geometrycznej tak, aby uzyskiwać 
różne figury o różnych kolorach konturu i wypełnienia,  

 rysuje mozaikę złożoną z jednakowych podstawowych figur w takim samym kolorze,  
 wyjaśnia mechanizm procedury ze zmienną,  
 zapisuje poprawną procedurę z parametrem.  

 

Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 
Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności 
złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.  
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających):  

 formatuje pracę pisemną, nadając jej estetyczny wygląd, zgodny z zasadami pisania 
tekstów,  

 zamieszcza w pracy zdjęcie i informację o jego źródle,  
 tworzy przejrzysty i czytelny plan pracy z wykorzystaniem wielopoziomowych list 

numerowanych,  
 modyfikuje styl tabeli, dostosowując go do własnych potrzeb,  
 przygotowuje estetyczną, spójną pracę z wykorzystaniem dostępnych opcji formatowania 

tekstu dekoracyjnego, ilustracji, układu strony i kształtów,  
 wykorzystuje opcję OneDrive do stworzenia prezentacji,  
 tworzy przejrzystą prezentację z wykorzystaniem grafiki,  
 modyfikuje tło zdjęcia i wykorzystuje opcję Kształty,  
 tworzy prezentację, dostosowując środki wyrazu do przekazywanych treści,  
 zapisuje przygotowaną prezentację jako plik wideo,  
 planuje i tworzy prostą animację,  
 rysuje dowolny wielokąt równoboczny,  
 tworzy skomplikowane rozety przy użyciu procedury,  
 samodzielnie rysuje mozaiki złożone z jednakowych figur w różnych kolorach,  
 zapisuje procedurę łączącą zmienną i tekst,  
 tworzy procedurę z kilkoma parametrami.  

 

Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: 
 
Wymagania (na ocenę celującą) obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w 
sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych. 
 


