
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI INFORMATYCZNEJ  
DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
1. Na zajęciach komputerowych uczeń jest oceniany za: 

a) umiejętność podstawowej obsługi komputera i wybranych programów; 
b) zaangażowanie w wykonywanie prac na zajęciach;  
c) stopień poprawności i staranności zadań tworzonych w trakcie zajęć; 
d) aktywność na zajęciach;  
e) samodzielność; 
f) odpowiedź ustną i pisemną. 

2. Uczniowie oceniani są ocenami opisowymi (oceny semestralna i roczna) oraz cyfrowymi (oceny cząstkowe). 

Wymagania z edukacji informatycznej w poszczególnych klasach. 

Klasa 1 

Zna wpływ komputera na zdrowie człowieka – wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, 
ogranicza kontakty społeczne; wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia. 
Wyróżnia i nazywa elementy zestawu komputerowego. 
Umie korzystać z edytora grafiki. 
Umie pisać litery i pojedyncze wyrazy w edytorze tekstu. 
Potrafi posłużyć się przeglądarką i wyszukiwarką internetową. 
Umie korzystać z komputerowych gier i zabaw edukacyjnych. 
Układa w logicznym porządku obrazki, sekwencje elementów, tworzy plany pracy. 
Tworzy sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem na płaszczyźnie i ekranie komputera. 
Rozwiązuje zadania logiczne, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów. 
Przestrzega regulaminu pracowni komputerowej, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, 
internetu, multimediów. 
 
Klasa 2 

Zna wpływ komputera na zdrowie człowieka. 
Wyróżnia i nazywa elementy zestawu komputerowego. 
Posługuje się myszą i klawiaturą. 
Tworzy proste dokumenty z wykorzystaniem narzędzi edytora tekstu zawierające miedzy innymi grafikę. 
Formatuje tekst (m.in. zmienia wielkość i krój czcionki, kolor liter). 
Tworzy rysunki w programie graficznym. 
Wyszukuje informacje w internecie. 
Prawidłowo zapisuje wyniki pracy na dysku twardym. 
Posługuje się płytą CD/DVD. 
Rozwiązuje zadania logiczne, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów. 
Posługuje się prostym programem do programowania.  
Przestrzega regulaminu pracowni komputerowej. 
 
Klasa 3 

Zna wpływ komputera na zdrowie człowieka.  
Tworzy rysunki w programie graficznym.  
Zna zagrożenia wynikające z korzystania z internetu – ma świadomość niebezpieczeństw wynikających 
z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu.  
Potrafi wyszukać informacje w internecie, dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej,  
nawiguje po stronach w zakresie określonym przez nauczyciela. 
Wyróżnia i nazywa elementy zestawu komputerowego. 
Sprawnie posługuje się myszą i klawiaturą. 
Korzysta z opcji w programach używanych na lekcjach. 
Umie pisać w edytorze tekstu tworząc proste prace. 
Formatuje tekst, wpisuje za pomocą klawiszy litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania. 
Potrafi stworzyć i odtworzyć prostą prezentację multimedialną z elementami animacji. 
Posługuje się programem do programowania. Tworzy nieskomplikowana animację. 



Przestrzega regulaminu pracowni komputerowej. 

Opracowano na podstawie:  

 
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. 2017 poz. 356) 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz. U. 2015 poz 843 z późniejszymi zmianami) 

3) Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej w Deszcznie 
4) Program nauczania-uczenia się dla pierwszego etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej. Nowa Era 

 


