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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI  

dla uczniów klas V 
 

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 V 
 

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; stosuje podstawowe operacje na blokach tekstu; 

 z pomocą nauczyciela wypełnia przygotowaną tabelę danymi; 

 pisze na klawiaturze pomimo, że układ rąk nie zawsze jest właściwy, popełnia błędy; 

 z pomocą nauczyciela przygotowuje schematyczną prezentację na określony temat; 

 pod nadzorem nauczyciela korzysta z programów multimedialnych; 

 przegląda stronę internetową o podanym adresie; 

 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; 

 wykorzystuje podstawowe funkcje programu graficznego przy tworzeniu własnego rysunku; 

 z pomocą nauczyciela łączy tekst z obrazem; 

 wpisuje i redaguje tekst; z pomocą nauczyciela stosuje operacje na blokach tekstu; 

 z niewielką pomocą nauczyciela tworzy i wypełnia tabelę; 

 pisze sprawnie na komputerze z odpowiednim ułożeniem rąk na klawiaturze, pomimo, że popełnia błędy; 

 korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych; 
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 opracowuje informacje zaczerpnięte z programów multimedialnych i sieci Internet w edytorze tekstu, 

korzystając z pomocy nauczyciela; 

 korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji; 

 zna i stosuje najważniejsze zasady netykiety; 

 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; 

 wykonuje operacje na folderach i plikach; korzystając z krótkich wskazówek nauczyciela; 

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

 przekształca rysunki i ich fragmenty; 

 wykorzystuje znane funkcje programu graficznego przy tworzeniu własnego rysunku; 

 z niewielką pomocą nauczyciela łączy tekst z obrazem; 

 wpisuje i redaguje tekst; z niewielką pomocą nauczyciela stosuje operacje na blokach tekstu; 

 tworzy i wypełnia tabelę; 

 pisze sprawnie na komputerze z odpowiednim ułożeniem rąk na klawiaturze, popełnia nieliczne błędy; 

 przygotowuje prezentację na zaproponowany przez siebie temat; 

 samodzielnie korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych; 

 opracowuje informacje zaczerpnięte z programów multimedialnych i sieci Internet w edytorze tekstu; 

 korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji; 

 zna i stosuje najważniejsze zasady netykiety; 

 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; 

 bezbłędnie wykonuje operacje na folderach i plikach; tworzy katalogi i podkatalogi, kopiuje i przenosi 

pliki między folderami; 

 samodzielnie zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach; 

 bezbłędnie przekształca rysunki i ich fragmenty; 

 pisze sprawnie na komputerze z odpowiednim ułożeniem rąk na klawiaturze; 

 wykorzystuje wszystkie funkcje programu graficznego przy tworzeniu własnego rysunku; 

 potrafi łączyć tekst z obrazem; 

 bezbłędnie wpisuje i redaguje tekst, stosuje operacje na blokach tekstu; 

 tworzy i wypełnia tabelę, modyfikuje ją; 

 przygotowuje prezentację na zaproponowany przez siebie temat; 

 samodzielnie korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych; 

 opracowuje informacje zaczerpnięte z programów multimedialnych i sieci Internet w edytorze tekstu; 

 korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji; 

 zna i stosuje najważniejsze zasady netykiety; 

 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, w nowych sytuacjach; 

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

 jest zaangażowany w pracę grupy, bardzo aktywny i odpowiedzialny, motywuje kolegów do pokonywania 
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trudności, szanuje pracę innych; 

 pisze sprawnie na komputerze z odpowiednim ułożeniem rąk na klawiaturze i w odpowiednim tempie; 

 przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia; 

 wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach. 

 zdobywa czołowe miejsca w konkursach informatycznych. 

 

 

 

OCENA KOŃCOWOROCZNA: 
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: 

 potrafi włączyć i wyłączyć komputer, 

 nazywa poszczególne elementy zestawu szkolnych komputerów, 

 prawidłowo posługuje się myszką, 

 zna i używa poprawnie podstawowe klawisze na klawiaturze, 

 pisze małe i wielkie litery, 

 z pomocą nauczyciela otwiera folder i porusza się po strukturze folderów, 

 potrafi odczytać zawartość dysku lub dyskietki, 

 uruchamia programy korzystając z ikony skrótu na pulpicie, 

 z pomocą nauczyciela uruchamia przerabiane na lekcji programy i kończy pracę z nimi, 

 z pomocą nauczyciela zapisuje na dysk wyniki swojej pracy (w edytorze grafiki, w edytorze tekstu), 

 z pomocą nauczyciela odczytuje z dysku zapisane wcześniej prace, 

 w edytorze grafiki rysuje najprostsze rysunki, wykorzystując podstawowe narzędzia; 

 ustala cel wyznaczonego zadania w prostym ujęciu algorytmicznym, 

 wczytuje do gry tworzonej w Scratchu gotowe tło z pliku, 

 dodaje postać z biblioteki do projektu tworzonego w Scratchu, 

 buduje skrypty do przesuwania duszka po scenie, 

 korzysta z bloków z kategorii Pisak do rysowania linii na scenie podczas ruchu duszka. 

 

 

DOSTATECZNA 

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

o niewielkim stopniu trudności: 

 potrafi sprawnie rozpocząć i zakończyć pracę z komputerem, 

 zna i prawidłowo stosuje zasady pracy z komputerem i z jego elementami, 

 potrafi wymienić podstawowe zastosowania komputera 

 zna przeznaczenie klawiszy i orientuje się w ich rozmieszczeniu, 

 pisze małe i wielkie litery oraz polskie znaki, 

 pisze na komputerze z właściwym ułożeniem rąk pomimo, że popełnia błędy, 

 obsługuje okna programów z wykorzystaniem poznanych elementów, 

 uruchamia programy korzystając z przycisku Start, 

 potrafi uruchomić przerabiany na lekcji program, 

 potrafi w większości przypadków zakończyć pracę z programem, 

 potrafi uruchomić systemowy edytor grafiki, 

 potrafi zmieniać kolor ołówka i pędzla, 

 rysuje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, proste...) i wypełnia je kolorem, 

 tworzy prosty rysunek wraz z tekstem, 

 potrafi uruchomić systemowy edytor tekstu, 

 pisze proste teksty z zastosowaniem małych i wielkich liter oraz polskich znaków, 

 zapisuje swoje prace na dysku i odczytuje z dysku, 

• zbiera dane niezbędne do osiągnięcia celu, 

• osiąga wyznaczony cel bez wcześniejszej analizy problemu w sposób algorytmiczny, 
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• samodzielnie rysuje tło dla gry tworzonej w Scratchu, 

• miejsce obiektu na scenie, korzystając z układu współrzędnych, 

• w budowanych skryptach zmienia grubość, kolor i odcień pisaka, 

 

 

DOBRA 

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

określonych programem nauczania: 

 potrafi krótko wyjaśnić znaczenie elementarnych pojęć informatycznych, 

 potrafi korzystać z podstawowych aplikacji pod Windowsem (notatnik, kalkulator, Mój komputer), 

 potrafi samodzielnie wyszukać i uruchomić program, 

 rozróżnia pliki i foldery, folder otwarty, zamknięty, odczytuje wielkość pliku, 

 potrafi prawidłowo zakończyć pracę z dowolnym programem, 

 sprawnie pisze na komputerze wszystkimi palcami pomimo, że popełnia nieliczne błędy, 

 otwiera istniejące zbiory na dysku i potrafi je modyfikować, 

 umie korzystać z programów edukacyjnych przerabianych na lekcjach, 

 potrafi wyszukać żądaną informację ze zbioru multimedialnego, 

 potrafi gromadzić wyszukane informacje, 

 przy pomocy dostępnych narzędzi tworzy nieskomplikowane rysunki opatrzone tekstem, 

 samodzielnie potrafi zaplanować rysunek, zwracając uwagę na jego estetyczny i artystyczny wygląd, 

 potrafi zaznaczać elementy rysunku, wycinać, kopiować, przenosić, 

 odczytuje rysunki oraz dokumenty tekstowe z dysku, dokonuje poprawek w pracy i zapisuje je na dysku 

w edytorze tekstu potrafi wybierać czcionkę oraz zmieniać jej atrybuty, 

 formatuje tekst według podanego wzoru, sprawnie wprowadza poprawki. 

 analizuje problem i przedstawia różne sposoby jego rozwiązania, 

 wybiera najlepszy sposób rozwiązania problemu, 

 buduje w Scratchu skrypty do przesuwania duszka za pomocą klawiszy, 

 buduje w Scratchu skrypt rysujący kwadrat. 

 

BARDZO DOBRA 

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

programem nauczania: 

 rozpoznaje zawartość typowych plików po jego rozszerzeniu, 

 potrafi założyć swój folder w wybranym miejscu, 

 umie korzystać z programów edukacyjnych przerabianych na lekcjach, świadomie wykorzystuje je do 

poszerzania i testowania swoich umiejętności, 

 samodzielnie wykorzystuje wyszukane informacje ze zbiorów multimedialnych, 

 sprawnie pisze na klawiaturze wszystkimi palcami, 

 potrafi zaznaczać elementy rysunku, wycinać, kopiować ,tworzyć odbicia lustrzane ,obracać, zmieniać 

rozmiar, 

 potrafi wydrukować rysunki, 

 wykorzystuje wszystkie dostępne narzędzia edytor graficznego do tworzenia grafiki komputerowej, 

 sprawnie tworzy dokumenty tekstowe zgodnie z podanym wzorcem, 

 wykorzystuje Schowek do operacji na fragmentach tekstu (kopiuje, wycina, przenosi), 

 zmienia parametry fragmentu tekstu, 

 świadomie podejmuje decyzję o zapisywaniu lub rezygnacji z zapisu zmian w pliku na dysku, 

 swobodnie odczytuje rysunki oraz dokumenty tekstowe z dysku, dokonuje poprawek w pracy i zapisuje je 

na dysku w wyznaczonym miejscu, 

 prawidłowo posługuje się językiem informatycznym, używa świadomie w swoich wypowiedziach pojęć 

informatycznych, 

 potrafi wyjaśnić jakie zagrożenia wywołuje niewłaściwy dobór programów , np. gier, 

 w programie Scratch buduje skrypt liczący długość trasy, 

 dodaje drugi poziom do tworzonej siebie gry w Scratchu, 

 używa zmiennych podczas programowania, 

 buduje skrypty rysujące dowolne figury foremne. 
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CELUJĄCA 

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

trudnych, złożonych i nietypowych. 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli: 

 potrafi biegle poruszać się po strukturze folderów, zakłada swoje foldery, tworzy pliki tekstowe i zapisuje 

je we wskazanym folderze, 

 sprawnie odczytuje zawartość oraz wielkość dysków, folderów i plików, 

 radzi sobie z ewentualnymi problemami powstałymi podczas pracy z komputerem, 

 samodzielnie tworzy połączenia tekstów i grafiki, wykorzystując do tego poznane programy szkolne oraz 

inne dostępne wśród oprogramowania, 

 podczas lekcji wykazuje się wielokrotnie wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza 

program np. zmienia wygląd pulpitu, rozdzielczość obrazu, sprawnie i świadomie instaluje 

i odinstalowuje programy, 

 potrafi przeglądać strony WWW, wysyła pocztę itp. 

 samodzielnie rozszerza zakres swoich wiadomości, 

 stosuje poznane wiadomości w sytuacjach nietypowych. 

 zajmuje czołowe miejsca w konkursach informatycznych. 

 

 


