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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - KLASY 4-6 
 
I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

 

1. Uczeń  jest oceniany za: 

 wiadomości, 

 umiejętności, 

 postawę. 

2. Ocenie podlegają: 

 pisemne testy wiadomości  

 odpowiedzi ustne 

 ćwiczenia, zadania praktyczne przy komputerze 

 prace domowe, 

 zeszyt. 

3. Ocena wiadomości i umiejętności 

 Praktyczne prace sprawdzające mogą mieć charakter komputerowej kartkówki lub 

sprawdzianu. 

 Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i obejmują cały dział 

materiału nauczania. 

 Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmują maksymalnie materiał 3 ostatnich lekcji. 

 Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny z każdego sprawdzianu; ocenę  

ze sprawdzianu poprawkowego wpisuje się w dzienniku obok poprzedniej oceny. 

 Prace sprawdzające (pisemne i praktyczne) są obowiązkowe. W przypadku nieobecności, 

uczeń musi wykonać pracę w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

 Prace sprawdzające przechowywane są w pamięci komputera do końca roku szkolnego. 

Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do tych prac. 

 Uczeń może uzyskać ocenę dodatkową za prace nadobowiązkowe. 

 Jeżeli uczeń jest nieobecny, powinien uzupełnić wiadomości z lekcji przed następnymi 

zajęciami. Może to zrobić we własnym zakresie (mając w domu komputer) lub skorzystać 

(bezpłatnie) z konsultacji nauczycieli podczas dyżurów w ramach otwartej pracowni 

komputerowej. 

 

4. Ocena postawy ucznia 

 Uczeń może otrzymać „plusa” za aktywność na lekcji, przygotowanie materiałów 

pomocniczych. 

 Uczeń może otrzymać „minusa” za nieprzestrzeganie regulaminu pracowni, brak zeszytu, 

niewykonywanie poleceń nauczyciela. 

 Za nieprzestrzeganie regulaminu pracowni uczeń może zostać ukarany (upomnienie, minus, 

okresowe odsunięcie od stanowiska komputerowego). 

 Uczeń powinien prowadzić zeszyt systematycznie, a brakujące notatki uzupełnić w ciągu 

dwóch tygodni. Zeszyt jest oceniany raz w semestrze. Ocena za zeszyt jest obniżana za brak 

notatek. 

 

5. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest na podstawie wszystkich ocen cząstkowych, przy czym 

najistotniejsze są oceny ze sprawdzianów. W drugiej kolejności liczą się oceny za odpowiedzi 

ustne, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, prace domowe, udział w konkursach, na końcu – oceny 

za zeszyt oraz „plusy” i „minusy”. 
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II. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

Klasa IV 

 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet przy pomocy nauczyciela, nie próbuje 

rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.  

 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

– przestrzega zasad korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej, wynikających z regulaminu 

pracowni, 

– z pomocą nauczyciela wymienia kilka przykładów zastosowań komputera w najbliższym 

otoczeniu, 

– umie prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer, 

– umie wskazać nazwane przez nauczyciela elementy stanowiska komputerowego, 

– postępuje według wskazówek nauczyciela przy otwieraniu i zamykaniu okien, obsłudze okien 

dialogowych, uruchamianiu i zamykaniu różnych programów (użytkowych, edukacyjnych  

i gier), 

– rozróżnia pliki i foldery, z pomocą nauczyciela zakłada foldery 

– potrafi wykorzystać proste narzędzia programu Paint, dobrać kolory i wypełnić nimi gotowe 

rysunki, 

– potrafi pisać wielkie i małe litery oraz polskie znaki, 

– zmienia rozmiar liter , ustala atrybuty czcionki, 

– posługuje się poleceniem Cofnij do zmiany wykonanej operacji, 

– otwiera przeglądarkę  internetową, przechodzi do strony o podanym adresie, 

– otwiera i obsługuje wyszukiwarkę internetową, 

– zapisuje i otwiera dokumenty wykonując kolejne polecenia nauczyciela. 

 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

– zna kilka przepisów prawidłowej organizacji pracy z komputerem dotyczących czasu pracy, 

miejsca pracy, pozycji ciała podczas pracy z zachowaniem podstawowych zasad bhp, 

– podaje przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej stosowanych w życiu 

codziennym, 

– potrafi wymienić podstawowe zastosowania komputerów, 

– potrafi nazwać i wskazać elementy składowe stanowiska komputerowego, 

– prawidłowo używa przycisków sterujących w oknach, 

– obsługuje okna dialogowe i okna komunikatów, czasami korzysta ze wskazówek nauczyciela, 

– uruchamia programy, korzystając z przycisku Start, 

– wskazuje elementy okna edytora grafiki, 

– kopiuje, przesuwa i usuwa pojedyncze elementy rysunku jednym ze sposobów, 

– zmienia rozmiary elementów rysunku, 

– dołącza napisy do rysunku w edytorze grafiki, 

– przekształca elementy rysunku (np. obraca, pochyla, tworzy lustrzane odbicie) wg wskazówek, 

– wykorzystuje w pracach graficznych elementy innych rysunków, 

– wykonuje  proste rysunki według wzoru, 

– wskazuje nazwane przez nauczyciela elementy okna edytora tekstowego, 

– pisze prosty tekst z zastosowaniem poznanych zasad edycji tekstu, 

– wyszukuje usterki w gotowym tekście i wprowadza poprawki, 

– umie zmienić czcionkę, wyrównuje tekst, 

– zachowuje zmieniony plik na dysku z pomocą nauczyciela, 
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– uruchamia i obsługuje prosty program edukacyjny i grę komputerową, 

– wyjaśnia pojęcia: sieć, Internet, strona www, 

– obsługuje okno przeglądarki internetowej, korzystając z przycisków standardowych, paska 

adresu, hiperłączy, 

– wyszukuje informacje na zadany temat, korzystając z podanej wyszukiwarki, umieszcza je 

w dokumencie tekstowym metodą Kopiuj/Wklej, 

– zna i stosuje niektóre zasady Netykiety, 

– z pomocą nauczyciela zakłada internetowe konto pocztowe, wysyła i odbiera e-maile. 

 

 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

– zna przepisy prawidłowej organizacji pracy z komputerem z zachowaniem podstawowych 

zasad bhp, 

– potrafi wymienić i dostrzega korzyści stosowania komputerów w różnych dziedzinach życia, 

– zna i stosuje prawa użytkownika komputera w szkolnej pracowni, 

– wymienia podstawowe rodzaje oprogramowania komputerów, 

– wyjaśnia pojęcia: piractwo komputerowe, licencja, prawa autorskie, programy demo, 

– poprawnie uruchamia i zamyka aplikacje i programy, 

– obsługuje okna dialogowe i okna komunikatów, 

– wykorzystuje wszystkie poznane narzędzia do rysowania figur geometrycznych, linii 

poziomych, pionowych, ukośnych, krzywych, korzysta z Lupy 

– wykonuje na rysunku napisy z tłem i bez tła, 

– przekształca elementy rysunku (np. obraca, pochyla, tworzy lustrzane odbicie), 

– zna elementy okna edytora tekstowego, 

– redaguje tekst, stosując zasady edycji tekstu, 

– formatuje proste teksty wg podanego wzoru, wyrównuje akapity, 

– wykonuje operacje na fragmentach tekstu (kopiowanie, przenoszenie) jednym ze sposobów, 

– dba o estetykę i czytelność tworzonego dokumentu, 

– potrafi z niewielką pomocą nauczyciela otworzyć i zapisać swój dokument, 

– potrafi uruchomić i obsługiwać, a także prawidłowo zakończyć pracę z programem 

edukacyjnym i grą komputerową, 

– rozróżnia pojęcia: strona, witryna, serwis, portal, przeglądarka, wyszukiwarka 

– zmienia stronę startową przeglądarki 

– wykorzystuje programy multimedialne i dostępne strony internetowe do znalezienia konkretnej 

informacji 

– zapisuje w plikach pobrane ze stron internetowych informacje graficzne i tekstowe 

– wykorzystuje zgromadzone informacje do opracowania pisemnej wypowiedzi na zadany temat, 

– zna i stosuje zasady Netykiety, 

– samodzielnie zakłada i obsługuje internetowe konto pocztowe (wysyłanie/odbieranie e-maili z 

załącznikami, korzystanie z książki adresowej) 

– zna zagrożenia związane z grami komputerowymi i Internetem. 

 

 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

– przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania komputerowego stanowiska pracy, 

– wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu wskazując na 

korzyści wynikające z ich zastosowania, 

– wymienia podstawowe rodzaje oprogramowania komputerów, podając przykłady programów, 

– charakteryzuje konsekwencje prawne piractwa komputerowego, 

– charakteryzuje typy programów, z których może korzystać bezpłatnie, 
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– prawidłowo reaguje na pojawiające się w programie komunikaty i obsługuje różne rodzaje 

okien dialogowych, 

– wykonuje różnymi sposobami takie operacje, jak: kopiowanie, przesuwanie i usuwanie 

elementów rysunku, 

– wykonując napisy na rysunku, dokonuje wyboru czcionki i jej atrybutów, 

– samodzielnie wykonuje rysunki i bogate kolorystycznie kompozycje graficzne według 

własnego projektu z wykorzystaniem pozyskanych elementów, dbając o wartości estetyczne  

i artystyczne, 

– dobiera rodzaj przekształcenia rysunku do oczekiwanego wyglądu, 

– zaznacza różnymi sposobami dowolny fragment tekstu, 

– wykonuje różnymi sposobami operacje na blokach tekstu, 

– ustala wcięcia akapitów, 

– prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie, 

– nadaje tworzonym dokumentom format  stosowny do treści, 

– samodzielnie otwiera i zapisuje swoje dokumenty we wskazanym miejscu pamięci komputera, 

– sprawnie obsługuje zainstalowane w komputerze gry i programy edukacyjne, 

– wykorzystuje programy multimedialne oraz Internet do znalezienia konkretnej informacji, 

potrafi wykorzystać program dydaktyczny do uczenia się, 

– wykorzystuje zgromadzone informacje do opracowania dokumentu tekstowego na zadany 

temat, 

– tworzy książkę adresową internetowego konta pocztowego, korzysta z narzędzia Kopie robocze 

– zna zagrożenia i korzyści związane z korzystaniem z Internetu i gier komputerowych, 

– uświadamia sobie zagrożenia dla zdrowia i rozwoju wynikające z niewłaściwego wyboru gier 

komputerowych i  Internetu. 

 

 

Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania edukacyjne dotyczące oceny 

bardzo dobrej, a dodatkowo: 

– posiada umiejętności i wiadomości znacznie wykraczające poza program (np. jest 

administratorem własnej strony internetowej, tworzy zaawansowaną grafikę komputerową itp) 

– systematycznie rozwija te zainteresowania, sukcesywnie prezentując wyniki swojej pracy  

(np. rozbudowuje swoją stronę www),  

– wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach informatyki, przygotowując  

np. pomoce dydaktyczne 

 

 

 

Klasa V 
 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet przy pomocy nauczyciela nie próbuje 

rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.  

 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

– stosuje się do zasad korzystania z programów i dokumentów w szkolnej pracowni 

komputerowej, okazując szacunek dla cudzej własności twórczej, 

– zna przeznaczenie podstawowych elementów zestawu komputerowego, 

– charakteryzuje elementy rozmieszczone z przodu jednostki centralnej, 

– rozróżnia nośniki pamięci zewnętrznej, 

– zna oznaczenia literowe dysków, 

– rozróżnia pliki i foldery, 
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– postępuje wg wskazówek nauczyciela podczas wykonywania poleceń systemowych: zapisu  

i otwierania plików, zakładania folderów i poruszania się po ich strukturze, 

– pisze prosty tekst z zastosowaniem małych i wielkich liter oraz polskich znaków, 

– wyszukuje błędy w gotowym tekście i wprowadza poprawki, 

– zaznacza blok tekstu dowolną metodą, 

– wybiera czcionkę i ustala jej atrybuty, kolor i rozmiar, 

– zapisuje prace we wskazanym folderze (korzystając z pomocy nauczyciela), 

– obsługuje programy multimedialne poznawane na lekcji wg. wskazówek nauczyciela. 

 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 
– wymienia zasady prawidłowej organizacji pracy z komputerem, 

– klasyfikuje podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia w zestawie komputerowym (mysz, 

klawiatura, monitor, drukarka) i określa ich zastosowanie, 

– wyjaśnia pojęcia: procesor, pamięć komputera, płyta główna, oprogramowanie, dokument 

– wykorzystuje polecenia z menu podręcznego do tworzenia struktury folderów, 

– opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki i foldery, 

– zapisuje plik na dysku, zmieniając jego nazwę lub lokalizację, 

– kopiuje pojedyncze pliki i foldery jedną z metod, 

– usuwa plik lub folder, korzystając z menu podręcznego, 

– pisze tekst z zachowaniem zasad poprawnej edycji, 

– wykorzystuje operacje zaznaczania, kopiowania i przenoszenia do wprowadzania do tekstu 

zmian i poprawek, 

– umieszcza w tekście ozdobne napisy (korzystając z galerii Word Art), cliparty, rysunki 

wykonane w edytorze graficznym i pojedyncze kształty, 

– wstawia do dokumentu pole tekstowe i wpisuje w nim tekst, 

– formatuje czcionkę w tekście według wzoru (opisu): zmienia rodzaj czcionki, jej rozmiar, styl  

i kolor, 

– ustala parametry akapitów: wyrównania, wcięcia, odstępy między wierszami według wzoru 

(opisu), 

– stosuje przyciski punktowania i numerowania domyślnego, 

– edytując tekst, wykorzystuje indeks górny i dolny, 

– posługuje się poleceniem Cofnij do zmiany wykonanej operacji, 

– uruchamia i obsługuje programy edukacyjne z różnych dziedzin, 

– zna zasady Netykiety, 

– wyszukuje w multimedialnych zbiorach informacje na zadany temat. 

 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 
– przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania komputerowego stanowiska pracy, 

– określa zastosowanie skanera, plotera, mikrofonu, głośnika, modemu, w zestawie 

komputerowym, 

– porównuje rodzaje pamięci zewnętrznych komputera, 

– korzysta z podstawowych poleceń systemowych: tworzy nowe foldery, zmienia nazwę 

dokumentu, kopiuje i usuwa foldery, pliki (jedną z metod), 

– wyjaśnia pojęcia: system operacyjny, folder, drzewo folderów, plik, 

– formatuje akapit i cały tekst wg podanego wzoru, 

– umieszcza w tekście ozdobne napisy (korzystając z galerii Word Art), cliparty, kompozycje  

z kształtów i rysunki zapisane w pliku oraz formatuje je (z niewielką pomocą nauczyciela), 

– tworzy listy wypunktowane  i numerowane 

– wykorzystuje programy multimedialne do znalezienia konkretnej informacji, 

– stosuje zasady Netykiety, 
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– zna zagrożenia związane z grami komputerowymi i Internetem. 

 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

– analizuje różnice między pamięcią operacyjną a pamięciami zewnętrznymi komputera, 

– sprawnie wykonuje (przynajmniej dwoma sposobami) poznane polecenia systemu Windows 

dotyczące: tworzenia struktury folderów, zapisywania i otwierania dokumentów, tworzenia 

nowych wersji plików i ich zapisywania ze zmianą lokalizacji lub nazwy, kopiowania 

i usuwania dokumentów; optymalizuje metodę pracy 

– przegląda zasoby komputera, korzystając z programu Eksplorator Windows, 

– redaguje i formatuje tekst na zadany temat, dostosowując wygląd dokumentu do jego 

przeznaczenia, 

– wykorzystuje  różne sposoby formatowania akapitu, 

–  samodzielnie ozdabia tekst napisami z galerii Word Art, clipartami, kompozycjami z kształtów 

i rysunkami zapisanymi w pliku oraz formatuje je, dbając o estetyczny wygląd całego 

dokumentu, 

– zmienia style numeracji i wypunktowania, 

– formatuje pola tekstowe wg własnego pomysłu, 

– korzysta z niektórych skrótów klawiszowych, 

– korzysta z dostępnych opcji w programach multimedialnych, 

– dobiera programy edukacyjne, wspomagające rozwiązywanie problemów z różnych 

przedmiotów, 

– wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego doboru gier komputerowych i Internetu, 

oraz zbyt długiego oddawania się tego typu rozrywce, 

– wymienia znane mu programy antywirusowe, 

– charakteryzuje szkodliwe działania wirusów komputerowych. 

 

 

Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który spelnił wymagania edukacyjne dotyczące oceny 

bardzo dobrej, a dodatkowo: 

–  posiada umiejętności i wiadomości znacznie wykraczające poza program (np. jest 

administratorem własnej strony internetowej, tworzy zaawansowaną grafikę komputerową itp) 

– systematycznie rozwija te zainteresowania, prezentując sukcesywnie (kilka razy w semestrze) 

wyniki swojej pracy (np. rozbudowuje swoją stronę www),  

– wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach informatyki, przygotowując  

np. pomoce dydaktyczne 

 

 

 

Klasa VI 

 
Ocenę  niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet przy pomocy nauczyciela nie próbuje 

rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

– przestrzega zasad zachowania się, wynikających z regulaminu pracowni 

– korzysta ze wskazanych zbiorów informacji, okazując szacunek dla cudzej własności twórczej 

– zapisuje i otwiera plik wg wskazówek nauczyciela 

– pisze prosty tekst z zastosowaniem małych i wielkich liter oraz polskich znaków 

– wyszukuje błędy w gotowym tekście i wprowadza poprawki 

– wybiera czcionkę i ustala jej atrybuty 
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– wstawia (z pomocą) tabelę, wypełnia komórki tabeli wg wzoru 

– wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego 

– korzysta z narzędzia Autosumowanie 

– z pomocą nauczyciela tworzy prostą, kilkuslajdową prezentację bez animacji obiektów 

– obsługuje programy multimedialne poznawane na lekcji według wskazówek nauczyciela 

– przegląda otwartą stronę www. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

– wymienia zasady prawidłowej organizacji pracy z komputerem 

– tworzy nowe foldery, kopiuje, przenosi, usuwa pliki i foldery, zmienia nazwy plików i folderów 

jedną z metod 

– zaznacza grupę plików / folderów 

– zapisuje pliki we wskazanym folderze 

– wstawia tabelę z podaną ilością kolumn i wierszy 

– wprowadza tekst do komórek tabeli 

– zmienia wygląd tabeli wg wskazówek (cieniowanie, obramowanie, wyrównanie tekstu) 

– zmienia marginesy, orientację strony, wstawia numerację stron 

– rozmieszcza tekst w kolumnach, wykorzystując tabulatory (wg. wskazówek) 

– wprowadza do arkusza kalkulacyjnego dane różnych typów 

– wykonuje w arkuszu obliczenia, tworząc proste formuły z użyciem liczb i ich adresów 

– wykonuje obliczenia, wykorzystując w formułach funkcje Suma, Średnia 

– kopiuje formuły  

– tworzy wykres korzystając z domyślnych ustawień kreatora wykresów 

– formatuje wybrane elementy wykresu 

– formatuje arkusz według podanego wzoru (wygląd, szerokość i wysokość kolumn i wierszy, 

rodzaj czcionki, obramowanie, cieniowanie) 

– tworzy proste slajdy, zawierające tekst i grafikę 

– dodaje proste efekty animacyjne i dźwiękowe wg. wskazówek 

– wyświetla pokaz wykonanej prezentacji 

– obsługuje programy multimedialne bez zmiany opcji 

– omawia pojęcie wirusa komputerowego. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

– wykonuje poznane polecenia systemu Windows, dotyczące plików i folderów jedną z metod 

– dokonuje poprawek w dokumentach i zapisuje zmiany ze zmianą lokalizacji 

– formatuje teksty według podanego wzoru wybierając odpowiednie parametry przed lub po 

napisaniu tekstu 

– wkleja grafikę do tekstu i samodzielni ją formatuje, dbając o estetykę i czytelność tworzonego 

dokumentu 

– formatuje tabele, wstawia kolumny i wiersze, scala komórki, itp. – z niewielką pomocą 

nauczyciela 

– wykorzystuje w tekście tabulatory 

– formatuje typ danych w arkuszu kalkulacyjnym 

– definiuje proste formuły 

– wykonuje obliczenia, wykorzystując w formułach funkcje Max, Min 

– wstawia funkcje do formuł kilkoma metodami 

– zapisuje złożone wyrażenia arytmetyczne w postaci formuł 

– formatuje wybrane elementy wykresu 

– tworzy prostą prezentację slajdów, stosując animację i dźwięk 

– dba o czytelność slajdów 

– wybiera i wykorzystuje dostępne opcje w programach multimedialnych 
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– wykorzystuje programy multimedialne i dostępne strony internetowe do znalezienia konkretnej 

informacji 

– wykorzystuje zgromadzone informacje do opracowania prezentacji multimedialnej, dokumentu 

tekstowego na zadany temat. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

– przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania komputerowego stanowiska pracy 

– uzasadnia konieczność stosowania programów antywirusowych oraz przeprowadza 

profilaktykę antywirusową 

– sprawnie wykonuje poznane polecenia systemu Windows, dotyczące plików i folderów, 

optymalną metodą 

– samodzielnie redaguje i formatuje tekst na zadany temat dopasowując wygląd dokumentu do 

jego przeznaczenia (list, zaproszenie, podanie, itp.) 

– zmienia style numeracji i wypunktowania 

– wykorzystuje w tekście tabulatory ze znakiem wiodącym 

– samodzielnie projektuje i wykonuje tabele, dbając o czytelność i estetykę dokumentu 

– korzysta z narzędzia Kopiuj format 

– wykorzystuje różne sposoby wprowadzania zmian do komórek arkusza kalkulacyjnego 

– właściwie stosuje adresy względne i bezwzględne przy definiowaniu formuł 

– wykonuje wykresy, dobierając właściwe dane z arkusza 

– formatuje wykresy tak, by ułatwić ich interpretację 

– samodzielnie tworzy slajdy multimedialne 

– ustala różnorodne opcje odtwarzania dźwięków i animacji podczas pokazu 

– wykorzystuje różnorodne narzędzia, by prezentacja była atrakcyjna i komunikatywna 

– wykorzystuje programy multimedialne i strony www do uzupełniania swoich wiadomości  

i rozwijania umiejętności z różnych dziedzin. 

– efektywnie wyszukuje informacje na zadany temat, na podstawie precyzyjnie sformułowanych 

zapytań, 

– zna zagrożenia i korzyści związane z korzystaniem z Internetu i gier komputerowych. 

– omawia różne sposoby przeciwdziałania wirusom komputerowym. 

 

 

– Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania edukacyjne dotyczące oceny 

bardzo dobrej, a dodatkowo: 

–  posiada umiejętności i wiadomości znacznie wykraczające poza program (np. jest 

administratorem własnej strony internetowej, programów itp) 

– systematycznie rozwija te zainteresowania, sukcesywnie prezentując wyniki swojej pracy  

(np. rozbudowuje swoją stronę www),  

– wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach informatyki, przygotowując  

np. pomoce dydaktyczne 

– z powodzeniem bierze udział w konkursie przedmiotowym, kwalifikując się do finału. 

 

 


