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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

 I ETAP KSZTAŁCENIA 

EDUKACJA INFORMATYCZNA kl.  I – III 

nauczyciel – mgr MAGDALENA KACZMAREK 

 

1. Dokumentowanie ocen bieżących 

Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel dokumentuje dokonując zapisów: 

- w dzienniku elektronicznym 

 

2. Ocenianie bieżące  

 Ocena opisowa, 

 pochwały ustne, 

 symbole cyfrowe: 

1) 6 – wzorowo, 

2) 5 – bardzo dobrze, 

3) 4 – dobrze, 

4) 3 – przeciętnie, 

5) 2 – słabo, 

6) 1 – niezadowalająco 

Dopuszczone są „+” i „-”. 

 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 

4. Ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie. 

 

Kryteria oceniania uczniów-  edukacja informatyczna 

 

Klasa I 

 
Symbole 

cyfrowe 
Edukacja informatyczna 

6 

wzorowo 

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje 

się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta 
z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 

 

5 

bardzo dobrze 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, 

uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać 
własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 
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4 

dobrze 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy 
i klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba 

korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia. 

 
3 

przeciętnie 

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, 
korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie 

narażać swojego zdrowia. 

 
2 

słabo 

Słabo opanował wiedzę i umiejętności, w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie 

bez pomocy. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z 

pomocą nauczyciela z myszki i klawiatury. Ma problemy z wykonywaniem 

ćwiczenia zgodnie z treścią. Często jest  nieprzygotowany do zajęć. 

 

1 

niezadawalająco 

Nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą komputera i 

oprogramowania. Nie wykonuje ćwiczeń. Jest nieprzygotowany do zajęć. Nie 

wie, jak korzystać z komputera, aby nie narażać zdrowia. 

 

Kryteria oceniania uczniów - edukacji informatyczna 

 

Klasa II 

 
Symbole 

cyfrowe 
Edukacja informatyczna 

6 

wzorowo 

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje 

się wybranymi programami edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta z komputera i 

stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

 

5 

bardzo dobrze 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, 

uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać 

własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

 

 
4 

dobrze 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy 
i  klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba 

korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia. 

 

 
3 

przeciętnie 

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, 
korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie 

narażać swojego zdrowia. 

 

 
2 

słabo 

Słabo opanował wiedzę i umiejętności,  w sytuacjach trudniejszych nie radzi 

sobie bez pomocy. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: 

korzysta z pomocą nauczyciela z myszki i klawiatury. Ma problemy z 

wykonywaniem ćwiczenia zgodnie z treścią. Często jest  nieprzygotowany do 

zajęć. 
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1 

niezadawalająco 

Nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą komputera i 

oprogramowania. Nie wykonuje ćwiczeń. Jest nieprzygotowany do zajęć. Nie 

wie, jak korzystać z komputera, aby nie narażać zdrowia. 

 

 

 
Kryteria oceniania uczniów - edukacja informatyczna 

 

Klasa III 

 
Symbole 

cyfrowe 
Edukacja informatyczna 

6 

wzorowo 

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje 

się wybranymi programami edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta z komputera i 

stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

 

 

5 

bardzo dobrze 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, 

uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać 

własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

 

 

4 

dobrze 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy 
i  klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba 

korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia. 

 

 

3 

przeciętnie 

Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest słabo 

zaangażowany w pracę. Zna klawiaturę, bez większych problemów posługuje 

się myszką. Ma czasami problem z użyciem poznanych narzędzi. Często 

potrzebuje Pomocy przy zapisywaniu plików. Uruchamia przeglądarkę, z 

pomocą wyszukuje informacje. 

 

2 

słabo 

Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Potrzebuje pomocy posługując się 

wybranymi narzędziami. Z pomocą nauczyciela otwiera i zamyka program 

Word, ma problemy posługując się klawiszami. Popełnia liczne błędy zarówno 

w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i działania praktycznego. 

 

 

1 

niezadawalająco 

Nie posiadł wiedzy i umiejętności  zakresie wymagań podstawowych objętych 

programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z 

pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w prace, nie stara się stosować do 

wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.  

 

 


