
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 
Cele kształcenia – wymagania ogólne 
I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość 
zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. 
II. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
III. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za 
pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji 
multimedialnych i danych liczbowych. 
IV. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. 
V. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, 
a także do rozwijania zainteresowań. 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń: 
 W klasach 4-6 
1) komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien 
dialogowych; 
2) odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez 
programy; 
3) prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na 
nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich; 
4) korzysta z pomocy dostępnej w programach; 
5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; 
6) przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy 
komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z 
komputera. 
2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Uczeń: 
1) komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady 
netykiety; 
2) korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych 
lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, 
środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw 
lokalnych. 
3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń: 
1) wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, 
encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu); 
2) selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje; 
3) wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach; 
4) opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, 
audiowizualnej, multimedialnej. 
4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, 
prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń: 
1) tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, 
barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów); 
2) opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, 
wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie 
formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem; 
3) wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie 
i interpretuje; 
4) przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne. 



5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. 
Uczeń: 
1) za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie; 
2) uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas 
realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i 
uprawnień. 
6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy 
z różnych dziedzin. Uczeń: 
1) korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych 
i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych 
przedmiotów; 
2) korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów 
multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów 
i dziedzin wiedzy. 
7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania 
swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie 
zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń: 
1)opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym; 
2) szanuje prywatność i pracę innych osób; 
3) przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera 
i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia. 

 

REGULAMIN OCENIANIA OSI ĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH ZAJ ĘĆ 
KOMPUTEROWYCH:  

I Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu  elementy informatyki jest zgodne                 
z Zarządzeniem Ogólnym Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz postanowieniami Statutu Szkoły nr 36 dotyczącym oceniania uczniów. 

II.Oceniane formy aktywności: 
a) praca na lekcji 
-ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania 
celów operacyjnych lekcji, 
- odpowiedzi ustne, 
- jakość pracy i aktywność na lekcji, 
- współpraca w grupie; 
b) sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, 
zapowiedziane tydzień wcześniej, z podanym zakresem, 
c) prace domowe 
d) osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych. 

III. Obszary aktywno ści ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące 
przedmiotem oceny 
1. Posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową 
terminologią informatyczną. 
2. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpieczeństwa i 



higieny pracy. 
3. Organizacja pracy. 
4. Praca z programem – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania  
i osiąganie przewidzianych rezultatów. 
5. Rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie 
środowiska programu do rozwiązywanego zadania. 
6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 
7. Aktywność na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, np. udział w konkursach 
przedmiotowych, w pracach redakcji gazetki szkolnej itp. 
8. Współpraca w grupie. 
9. Wkład pracy ucznia. 
10. Stopień i rodzaj motywacji uczenia się. 

IV. Kryteria i sposoby oceniania: 

 Prace pisemne są oceniane systemem punktowym, który jest zamieniany na ocenę wg 
następujących kryteriów: 

0% - 30% pkt. - niedostateczny 

31% - 50% pkt. - dopuszczający 

51% - 74% pkt. - dostateczny 

75% - 90% pkt. - dobry 

91% -100% pkt. - bardzo dobry 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który napisze na ocenę bdb oraz rozwiąże dodatkowe 
zadanie wykraczające poza program na danym etapie edukacyjnym. 

Testy i sprawdziany obejmują większą partię materiału i są zapowiadane na tydzień przed ich 
terminem. 
Nieobecność na sprawdzianie nie zwalnia z obowiązku pisemnego wykazania się 
umiejętnościami z danej   
 partii materiału w dodatkowym terminie ustalonym przez nauczyciela. 

Kartkówki są pisemna formą odpowiedzi ucznia, która nie jest zapowiadana. 

Praca ucznia na lekcji oceniana może być także „+” lub „-”. 

„+” – może otrzymać uczeń za samodzielne rozwiązywanie zadań, aktywny udział w lekcji 
bądź pracy grupy. 

„–” – można otrzymać za uchylanie się od pracy na lekcji lub pracy w grupie. 

Zasady przeliczania „+” i „-” na oceny są następujące: 

4 plusy / 0 minusów - bdb 

3 plusy / 1 minus - db 



2 plusy / 2 minusy - dst 

1 plus / 3 minusy - dop 

4 minusy – ndst. 

V. Sposoby poprawy osiągnięć edukacyjnych: 

Sprawdziany i testy z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną są poprawiane 

mogą być poprawiane przez ucznia w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

VI. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadających opinię lub 
orzeczenie PPP: 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dotyczy głównie form i metod pracy z uczniem, nie 
może powodować obniżenia wymagań wobec uczniów z normą intelektualną. Zakres wiedzy 
i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu 
edukacyjnego, zatem wymagania dostosowane są jedynie do możliwości psychofizycznych 
ucznia, a nie są obniżane. 

Np. Nauczyciel może wydłużyć czas pracy na sprawdzianie, powiększyć czcionkę, przeczytać 
polecenie. 

Nauczyciel stosując wobec ucznia łagodniejsze kryteria oceniania w zakresie tych sprawności 
i umiejętności, które sprawiają mu szczególne problemy, ma prawo wymagać od niego 
większego wkładu pracy w wykonywanie ćwiczeń, zalecanych specjalnie dla niego, które 
pomogą mu w przezwyciężaniu trudności. 

VII. Postanowienia końcowe: 
Uczeń ma prawo zgłosić 2 razy w semestrze nieprzygotowanie, które jest odnotowane  
w dzienniczku ucznia. Ocena końcowa jest ustalana przez nauczyciela w oparciu o oceny 
cząstkowe, ich waga jest zróżnicowana wg następującej hierarchii : 
sprawdziany, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, aktywność, zadania domowe, inne. 

 

 

 


