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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI  

dla uczniów klas IV 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki i zajęć 

komputerowych następujące zadania: 

 przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną 

w prostych zastosowaniach praktycznych; 

 kształtowanie umiejętności korzystania z elementarnych zastosowań komputerów do 

wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy; 

 uwrażliwienie uczniów na zagrożenia dla ich zdrowia i rozwoju związane z niewłaściwym 

korzystaniem z urządzeń i programów komputerowych. 

 

JAWNOŚĆ OCEN 

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych 

oraz sposobach sprawdzania osiągnięć. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ 

Przy ustalaniu oceny nauczyciel powinien brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestniczenia 

w zajęciach i zadaniach dodatkowych. Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy 

i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym potwierdzone orzeczeniem lekarza 

specjalisty  lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE 

Na zajęciach z informatyki, niezależnie od wymiaru tygodniowego zajęć, uczeń oceniany jest 

w następujących obszarach: 

 aktywność w czasie zajęć – gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zleconych przez 

nauczyciela w trakcie lekcji; 

 stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej 

nauczania informatyki oraz wymagań programowych; 

 wiadomości i umiejętności, które uczeń nabył w trakcie samodzielnego zdobywania wiedzy 

informatycznej; 

 stosowanie przez ucznia języka informatycznego – terminów i pojęć w ramach 

przewidywanych przez program nauczania; 

 udział w konkursach i turniejach informatycznych organizowanych przez szkołę lub inne 

podmioty; 

 umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób komunikowania się 

w grupie. 

 

PODSTAWY USTALANIA OCENY 

Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie: 

 analizy przedstawionych do oceny samodzielnie wykonanych prac w czasie lekcji (ćwiczeń 

praktycznych) – plików komputerowych i wypełnionych ćwiczeń przedmiotowych; 

 obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć; 

 prac klasowych, kartkówek; 

 odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem, 

 prac domowych, 

 aktywności na lekcji, 

 prac dodatkowych. 

Niedostateczna ocena uzyskana za pracę samodzielną, pracę klasową, kartkówkę może być 

poprawiona przez ucznia w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem. 
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1. Wymagania konieczne (na ocenę̨ dopuszczającą) obejmują̨ wiadomości i umiejętności 

umożliwiające uczniowi dalszą naukę̨, bez których nie jest on w stanie zrozumieć kolejnych 

zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia 

codziennego. 

2. Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości i umiejętności 

stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe 

kontynuowanie nauki. 

3. Wymagania rozszerzające (na ocenę̨ dobrą) obejmują̨ wiadomości i umiejętności o średnim 

stopniu trudności, które są̨ przydatne na kolejnych poziomach kształcenia. 

4. Wymagania dopełniające (na ocenę̨ bardzo dobrą) obejmują̨ wiadomości i umiejętności złożone, 

o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiazywania zadań́ problemowych. 

5. Wymagania wykraczające (na ocenę̨ celującą) obejmują̨ stosowanie zdobytych wiadomości 

i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych. 

 

 

INFORMATYKA - OCENA ŚRÓDROCZNA 

Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy 

i umiejętności – klasa IV 
 
Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień 

poprzedni. 

NIEDOSTATECZNA 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nawet przy pomocy nauczyciela nie próbuje rozwiązać 

zagadnień o elementarnym stopniu trudności. 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli przy wydatnej pomocy nauczyciela wykonuje zadania 

o niewielkim stopniu trudności: 

 pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem; 

 nazywa podstawowe elementy zestawu komputerowego; 

 z pomocą nauczyciela tworzy folder; 

 odczytuje wskazany dokument korzystając z pomocy nauczyciela; 

 z pomocą nauczyciela przekształca rysunki; 

 wykorzystuje podstawowe funkcje programu graficznego przy tworzeniu prostego rysunku; 

 z pomocą nauczyciela wstawia gotowy obraz do tekstu; 

 wpisuje tekst i redaguje go z dużą pomocą nauczyciela; 

 z pomocą nauczyciela przygotowuje schematyczną prezentację na określony temat; 

 pod nadzorem nauczyciela korzysta z programów multimedialnych; 

 wymienia zastosowanie komputera w najbliższym środowisku. 

 

DOSTATECZNA 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania 

o niewielkim stopniu trudności: 

 pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem; 

 umie nazwać wskazane elementy zestawu komputerowego; 

 wykonuje operacje na folderach i plikach przy pomocy nauczyciela; 

 zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach korzystając z pomocy nauczyciela; 

 z pomocą nauczyciela przekształca rysunki i ich fragmenty; 

 z pomocą nauczyciela tworzy kompozycje graficzne korzystając z operacji Zaznacz, Kopiuj, Wklej; 

 wykorzystuje podstawowe funkcje programu graficznego przy tworzeniu własnego rysunku; 

 z pomocą nauczyciela łączy tekst z obrazem; 

 wpisuje tekst, redaguje go z pomocą nauczyciela; 
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 z pomocą nauczyciela przygotowuje prostą prezentację na określony temat; 

 korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych; 

 opracowuje informacje zaczerpnięte z programów multimedialnych w edytorze tekstu, korzystając 

z pomocy nauczyciela; 

 wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i wskazuje na korzyści 

wynikające z ich zastosowania. 

 

DOBRA 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli nie opanował całkowicie zakresu wiadomości oraz umiejętności 

określonych programem nauczania: 

 samodzielnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem; 

 zna elementy zestawu komputerowego; 

 tworzy foldery, zapisuje pliki na wskazanym nośniku, zmienia nazwy plików, korzystając ze wskazówek 

nauczyciela; 

 zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach, korzystając z niewielkiej pomocy nauczyciela; 

 przekształca rysunki i ich fragmenty; 

 przy niewielkiej pomocy nauczyciela tworzy kompozycje rytmiczne i symetryczne korzystając z operacji 

Zaznacz, Kopiuj, Wklej; 

 wykorzystuje znane funkcje programu graficznego przy tworzeniu własnego rysunku; 

 z niewielką pomocą nauczyciela łączy tekst z obrazem; 

 wpisuje tekst, redaguje go z niewielką pomocą nauczyciela; 

 przygotowuje prostą prezentację na określony temat; 

 samodzielnie korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych; 

 opracowuje informacje zaczerpnięte z programów multimedialnych w edytorze tekstu, korzystając 

z niewielkiej pomocy nauczyciela; 

 wskazuje na zastosowanie techniki komputerowej w urządzeniach innych niż omawiane na zajęciach. 

 

BARDZO DOBRA 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli opanował zakres wiadomości oraz umiejętności określonych 

programem nauczania: 

 sprawnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem; 

  bezbłędnie wyszczególnia elementy zestawu komputerowego; 

 tworzy foldery, zapisuje pliki na wskazanym nośniku, zmienia nazwy plików; 

 samodzielnie zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach; 

 bezbłędnie przekształca rysunki i ich fragmenty; 

 wykorzystuje wszystkie funkcje programu graficznego przy tworzeniu własnego rysunku; 

 tworzy kompozycje symetryczne – bezbłędnie korzystając z operacji Zaznacz, Kopiuj, Wklej; 

 potrafi łączyć tekst z obrazem; 

 bezbłędnie wpisuje i redaguje tekst; 

 samodzielnie korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych; 

  opracowuje informacje zaczerpnięte z programów multimedialnych w edytorze tekstu; 

 korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji; 

 prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer. 

 

CELUJĄCA 
Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie przyswojonych informacji i umiejętności w sytuacjach 

trudnych, złożonych i nietypowych. 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli: 

 twórczo i samodzielnie wykonuje wszystkie zadania przewidziane programem oraz wykazuje 

operatywność w wykorzystaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań trudnych, złożonych 

w nowych sytuacjach; 

  rozwija zainteresowania i uzdolnienia, samodzielnie formułuje wnioski, które potrafi uzasadnić; 

 jest zaangażowany w pracę, bardzo aktywny i odpowiedzialny, motywuje kolegów do pokonywania 

trudności, szanuje pracę innych; 

  przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia; 

 wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na lekcji informatyki i innych lekcjach; 

 bierze udział w konkursach i zajmuje czołowe miejsce. 
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OCENA KOŃCOWOROCZNA 
 

Uczeń otrzymuje ocenę wyższą jeżeli spełnia wymagania na oceny niższe i na ocenę, na którą pretenduje. 

 

NIEDOSTATECZNA 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nawet przy pomocy nauczyciela nie próbuje rozwiązać 

zagadnień o elementarnym stopniu trudności. 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli przy wydatnej pomocy nauczyciela wykonuje zadania 

o niewielkim stopniu trudności: 

 spełnia odpowiednie wymagania za pierwsze półrocze; 

 wskazuje elementy okna edytora tekstu; 

 zapisuje plik wg wskazówek; 

 zakłada folder; 

 wyjaśnia pojęcie urządzenia opartego na technice komputerowej; 

 wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem aplikacji kalkulator: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, 

dzielenie dwóch liczb; 

 rysuje figury geometryczne z wykorzystaniem przybornika; 

 kopiuje, przesuwa i usuwa pojedyncze elementy rysunku; 

 wybiera czcionkę i ustala jej atrybuty przed napisaniem tekstu; 

 korzysta z podglądu wydruku; 

 drukuje prace według wskazówek; 

 omawia typ drukarki, na jakiej dokonuje wydruku; 

 obsługuje według wskazówek programy multimedialne poznawane na lekcji; 

 przegląda otwartą stronę WWW; 

 wymienia poznane programy edukacyjne, encyklopedie, słowniki multimedialne, gry; 

 wymienia elementy zestawu komputerowego niezbędne do prezentacji multimedialnych; 

 wyjaśnia pojęcia: hasło, Internet; 

 określa źródło informacji: program edukacyjny, encyklopedia, słownik, strona WWW. 

 buduje w programie Scratch proste skrypty określające ruch postaci po scenie, 

 uruchamia skrypty i zatrzymuje ich działanie, 

 buduje w programie Scratch proste skrypty określające sterowanie postacią za pomocą klawiatury, 

 buduje prosty skrypt powodujący wykonanie mnożenia dwóch liczb, 

 usuwa postaci z projektu tworzonego w programie Scratch. 

 

DOSTATECZNA 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania 

o niewielkim stopniu trudności: 

 spełnia odpowiednie wymagania za pierwsze półrocze; 

 pisze na klawiaturze nie zawsze stosując się do zasady właściwego ułożenia rąk na klawiaturze; 

 tworzy nowe foldery i struktury folderów (jednym z poznanych sposobów) na podstawie wzoru; 

 kopiuje i usuwa pliki, foldery; 

 opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki, foldery; 

 oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych; 

 wykonuje działania: zmiany znaku liczby na przeciwny, obliczanie odwrotności liczby, obliczanie 

procentu z liczby; 

 wykorzystuje do obliczeń klawisze na klawiaturze numerycznej; 

 objaśnia funkcje klawiszy aplikacji Kalkulator w postaci standardowej; 

 zmienia rozmiary elementów rysunku; 

 wskazuje elementy okna edytora grafiki; 

 zaznacza dowolny fragment tekstu w edytorze tekstowym; 

 wykonuje operacje na bloku: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie; 

 dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu: wyrównywanie tekstu, zmiana rodzaju czcionki 

i jej atrybutów; 

 dzieli tekst na akapity; 

 objaśnia zastosowanie elementów okna edytora tekstu; 
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 drukuje przygotowane prace bez zmiany ustawień; 

 omawia typy drukarek i ich zastosowanie; 

 obsługuje programy multimedialne; 

 łączy się z Internetem według wskazówek; 

 odpowiada na zadane pytania, korzystając ze zdobytych informacji; 

 wyjaśnia pojęcia: programy multimedialne, programy edukacyjne, encyklopedia multimedialna, strona 

WWW; 

 omawia rodzaje encyklopedii i gier; 

 opisuje charakterystyczne cechy programów multimedialnych; 

 omawia ogólne zasady pracy z encyklopediami i słownikami multimedialnymi. 

 zmienia tło sceny w projekcie, 

 tworzy tło z tekstem, 

 zmienia wygląd, nazwę i wielkość duszków w programie Scratch, 

 tworzy zmienne i ustawia ich wartości w programie Scratch. 

 

DOBRA 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli nie opanował całkowicie zakresu wiadomości oraz umiejętności 

określonych programem nauczania: 

 spełnia odpowiednie wymagania za pierwsze półrocze; 

 pisze sprawnie na klawiaturze stosując odpowiedni układ rąk, tempo pracy 70%; 

 tworzy strukturę folderów według potrzeb; 

 zmienia nazwę folderu; 

 wykonuje wielokrotne działania na tej samej liczbie; 

 wykorzystuje aplikację kalkulator do rozwiązywania zadań tekstowych; 

 kopiuje wyniki obliczeń do pliku tekstowego; 

 ustala atrybuty rysunku w edytorze grafiki; 

 dołącza napisy do rysunku w edytorze grafiki; 

 omawia różne sposoby wykonywania takich operacji, jak: kopiowanie, przesuwanie i usuwanie; 

 zaznacza dowolny fragment tekstu w edytorze tekstowym; 

 wykonuje operacje na bloku: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie; 

 dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu: wyrównywanie tekstu, zmiana rodzaju czcionki 

i jej atrybutów; 

 dzieli tekst na akapity; 

 objaśnia zastosowanie elementów okna edytora tekstu; 

 dobiera parametry drukowania: orientację strony, liczbę kopii, zakres stron; 

 wylicza wady i zalety poznanych typów drukarek; 

 otwiera w przeglądarce stronę WWW o podanym adresie; 

 korzysta z odsyłaczy; 

 wykorzystuje programy multimedialne i dostępne strony internetowe do znalezienia konkretnej 

informacji; 

 tworzy proste formy wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacji; 

 ocenia wykorzystanie komputera jako źródła rozrywki; 

 wyjaśnia pojęcia: przeglądarka, wyszukiwarka; 

 wskazuje charakterystyczne elementy strony WWW. 

 stosuje bloki powodujące obrót duszka, 

 stosuje bloki powodujące ukrycie i pokazanie duszka, 

 ustawia w skrypcie wykonanie przez duszka kroków wstecz, 

 określa w skrypcie losowanie wartości zmiennych, 

 określa w skrypcie wyświetlenie działania z wartościami zmiennych oraz pola do wpisania odpowiedzi, 

 stosuje bloki określające instrukcje warunkowe oraz bloki powodujące powtarzanie poleceń. 

 

BARDZO DOBRA 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli opanował zakres wiadomości oraz umiejętności określonych 

programem nauczania: 

 spełnia odpowiednie wymagania za pierwsze półrocze; 

 pisze poprawnie na klawiaturze stosując odpowiedni układ rąk, tempo pracy min. 90% 

 kopiuje i usuwa grupę plików optymalną metodą; 
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 omawia pojęcia: Internet, kompatybilność komputerów, wielozadaniowość systemu; 

 wykonuje złożone operacje z wykorzystaniem pamięci aplikacji kalkulator; 

 omawia historię abakusa i liczydła; 

 tworzy w edytorze grafiki ozdobne napisy; 

 redaguje i formatuje tekst na zadany temat z wykorzystaniem różnych narzędzi i funkcji poznanego 

edytora tekstu; 

 wyjaśnia potrzebę zróżnicowania rodzajów czcionek w dokumencie i zróżnicowanego wyglądu akapitów; 

 wykorzystuje podstawowe funkcje przeglądarki do przeglądania stron WWW; 

 otwiera i obsługuje wyszukiwarkę internetową; 

 wykorzystuje programy multimedialne i strony WWW do uzupełniania swoich wiadomości i rozwijania 

umiejętności z różnych dziedzin; 

 wykorzystuje zgromadzone informacje do opracowania w edytorze tekstu pisemnej wypowiedzi; 

 przewiduje skutki zagrożeń związanych z grami komputerowymi; 

 omawia zalety płynące z wykorzystania informacji ze źródeł multimedialnych i Internetu. 

 dodaje do projektu programu Scratch nowe duszki, 

 używa bloków określających styl obrotu duszka, 

 łączy wiele bloków określających wyświetlenie komunikatu o dowolnej treści, 

 objaśnia poszczególne etapy tworzenia skryptu. 

 

CELUJĄCA 

Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie przyswojonych informacji i umiejętności w sytuacjach 

trudnych, złożonych i nietypowych. 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli: 

spełnia odpowiednie wymagania za pierwsze półrocze; 

 pisze stosując odpowiedni układ rąk na klawiaturze, tempo pracy 100%; 

 rozwiązuje zadania o dużym stopniu złożoności; 

 wykorzystuje pamięć kalkulatora do wykonywania operacji powtarzalnych; 

 omawia różnicę między standardową a profesjonalną postacią aplikacji kalkulator; 

 dostosowuje paski narzędzi do własnych potrzeb; 

 umieszcza w tekście rysunki i inne obiekty; 

 wykorzystuje tabulatory do wyrównania tekstu w kolumnach; 

 nadaje tekstowi wygląd dobrany stosownie do jego treści; 

 opracowuje treść dokumentu, zwracając uwagę na jego estetyczny wygląd; 

 wskazuje podobieństwa i różnice w pracy w różnych programach tekstowych; 

 korzysta z różnych przeglądarek i wyszukiwarek internetowych; 

 zapisuje w pliku informacje pozyskane z Internetu; 

 potrafi dobrać program edukacyjny do zadania, jakie ma rozwiązać; 

 wymienia rodzaje przeglądarek i wyszukiwarek internetowych; 

 wskazuje gry o dużych walorach intelektualnych i kształcących; 

 omawia zastosowanie napędu DVD i innych nośników. 

 zajmuje czołowe miejsca w konkursach informatycznych. 

 dodaje do projektu programu Scratch nowe duszki, sceny stworzone samodzielnie, 

 używa bloków określających styl obrotu duszka, 

 łączy wiele bloków określających wyświetlenie komunikatu o dowolnej treści, 

 objaśnia poszczególne etapy tworzenia skryptu. 

 


