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Przedmiotowe Zasady Oceniania  

 
1. Przedmiot:  ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - I etap edukacyjny 
2. Nauczyciel prowadzący zajęcia: Zdzisław Jamróz 
3. Klasy I - III szkoły podstawowej 
4. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne: 

 
Wymagania, które powinien osiągnąć uczeń, aby uzyskać odpowiednią ilość punktów z przedmiotu 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: 

Wymagania na 6 punktów 

 podczas pracy przy komputerze przestrzega ustalonych zasad 

 doskonale radzi sobie z obsługa zestawu komputerowego 

 doskonale radzi sobie z obsługa myszy i klawiatury 

 bardzo lubi prezentować efekty swojej pracy 

 ma oryginalne pomysły, lubi eksperymentować 

 jest twórczy i zaangażowany w wykonywane przez siebie prace 
 

Wymagania na 5 punktów 

 sprawnie wykonuje czynności w programie komputerowych, używa wielu narzędzi i rozumie 
przeznaczenie poszczególnych opcji programu 

 chętnie wypowiada się na różne tematy, ma bogaty zasób słów 

 zadania na  komputerze wykonuje pomysłowo i starannie 

  prace plastyczne i dokumenty tekstowe wykonuje starannie 

 troszczy się o porządek wokół siebie 

 chętnie rozwiązuje dodatkowe zadania  

 jest śmiały i chętnie wypowiada się na forum klasy 

 rozwiązuje samodzielnie wskazane przez nauczyciela ćwiczenia 

 jest dobrym obserwatorem, potrafi skoncentrować swoja uwagę na oglądanym filmie, 
prezentacji 

 bardzo dobrze radzi sobie z doborem elementów graficznych do tematu pracy 
 

Wymagania na 4 punkty 

 poprawnie wykonuje polecenia nauczyciela 

 rozumie polecenia wydawane przez nauczyciela 

 rozumie treści przeczytanych tekstów i potrafi na ich podstawie wykonać ćwiczenie 

 dobrze radzi sobie z nawigacja na płycie CD/DVD 

 czytanie z ekranu nie sprawia mu kłopotów 

 czytanie poleceń z podręcznika nie sprawia mu kłopotów 

 radzi sobie z obsługą myszy i klawiatury 

 polecenia w zabawach multimedialnych wykonuje poprawnie, 
ale za każdym razem potrzebuje wsparcia nauczyciela 

 

Wymagania na 3 punkty 

 słabo radzi sobie z samodzielną pracą przy komputerze 

 prace plastyczne i edytowane teksty są niestaranne 

 prace ucznia często nie są skończone, zawierają błędy, brak szczegółów i detali w rysunkach 

 czasami zniechęca się, gdy cos mu się nie udaje 

 ma trudności z posługiwaniem się myszą, klawiaturą, ale potrafi obsługiwać programy 
komputerowe 

 z trudem radzi sobie z podstawowymi narzędziami programów 

 czasami jest nieuważny i rozkojarzony, co ma wpływ na efekty pracy 

 rzadko podejmuje trud rozwiązywania dodatkowych zadań na lekcji lub w domu 

 zdarza mu się nie brać udziału w pogadankach, rozmowach, dyskusjach 

 nie zawsze rozumie przeczytany tekst i nie zawsze potrafi samodzielnie wykonać 
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Wymagania na 2 punkty 

 rzadko podejmuje trud rozwiązywania podstawowych zadań na lekcji lub w domu 

 często jest nieuważny i rozkojarzony, co ma wpływ na efekty pracy 

 łatwo zniechęca się, gdy cos mu się nie udaje 

 ma trudności z posługiwaniem się myszą, klawiaturą i obsługiwanie programów sprawia mu 
duże problemy 

 niechętnie bierze udział w pogadankach, rozmowach, dyskusjach 

 nie rozumie przeczytanych tekstów i nie potrafi samodzielnie wykonać poleceń 

 braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej 
wiedzy i umiejętności obsługiwania komputera w toku dalszej nauki 

 
 

Jeden (1) punkt otrzymuje uczeń, który 

 nie radzi sobie z samodzielną pracą przy komputerze 

 prace plastyczne nigdy nie są skończone, brak szczegółów i detali 

 nie radzi sobie z posługiwaniem się myszą, klawiaturą 

 podczas pracy przy komputerze rozprasza siebie i innych 

 nie potrafi się skoncentrować na wykonywanym zadaniu 

 nie podejmuje trudu rozwiązywania dodatkowych zadań na lekcji lub w domu 

 nie bierze udziału w pogadankach, rozmowach, dyskusjach 

 nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki na wyższym 
poziomie 
 

 
Opracował nauczyciel informatyki – Zdzisław Jamróz 

 
 


