
Informatyka/ zajęcia komputerowe - pso 

CELUJĄCY: Uczeń potrafi samodzielnie: wykonać zadania na ocenę bardzo dobrą oraz spełnić wymagania wykraczające poza 

zakres materiału, zastosować poznane treści programowe w sytuacjach trudniejszych, przygotować dodatkowe informacje na 

zajęcia, w czasie zajęć wykazuje postawę pełnego zaangażowania, jest pilny, pomaga innym w pracy, motywuje innych 

uczestników zajęć do pokonywania trudności, pod kierunkiem nauczyciela bierze udział w konkursach informatycznych, korzysta 

z różnych źródeł w zdobywaniu wiedzy, wykorzystuje umiejętności informatyczne na innych lekcjach, wiadomości 

i umiejętności ucznia wykraczają poza te, które są zawarte w programie informatyki. 

BARDZO DOBRY: Uczeń potrafi samodzielnie wykonać zlecone prace na komputerze, zawsze skończyć rozpoczętą pracę, jest 

aktywny na lekcji, chętnie pracuje; jest systematyczny; zawsze przygotowany do zajęć, opanował wszystkie umiejętności 

i wiadomości realizowane na lekcji; potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę. 

DOBRY: Uczeń potrafi samodzielnie  wykonać większość zadań na lekcji, jest zaangażowany w czasie wykonywania zadań, 

pracuje systematycznie i wykazuje postępy; przeważnie kończy rozpoczęte na lekcji zadania, opanował wiadomości 

i umiejętności przewidziane w programie nauczania; czasami korzysta z pomocy nauczyciela. 

DOSTATECZNY: Uczeń potrafi samodzielnie wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą, większość 

ćwiczeń kończy, pracuje nie zawsze systematycznie, nie wykorzystuje swoich możliwości, nie wykazuje większego 

zainteresowania przedmiotem, ale mimo to robi nieznaczne postępy, opanował podstawy obsługi komputera, wiadomości 

i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej; wymaga pomocy nauczyciela 

w podejmowanych działaniach. 

DOPUSZCZAJĄCY: Uczeń nie potrafi samodzielnie wykonać większości, nawet prostych, zadań na komputerze, wielu ćwiczeń 

nie kończy, pracuje niechętnie i niesystematycznie; wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem, jego postępy są znikome, 

ma duże braki w umiejętnościach i wiadomościach określonych podstawą programową, uczniowi brak chęci do pogłębiania 

wiedzy; wymaga stałej pomocy podczas wykonywania zadań. 

NIEDOSTATECZNY: Uczeń nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń wymagających stosowania 

podstawowych umiejętności, nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem; bierze bierny udział w zajęciach, nie 

opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń osiągnął podstawowe umiejętności wymienione w podstawie programowej, 

czyli: 1) posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym, 

2) opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów, 3) korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów 

zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania, 4) stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się 

i poznawania różnych dziedzin. 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: 

1) Ćwiczenia wykonywane na lekcji. 2) Odpowiedzi ustne. 3) Aktywność podczas pracy na lekcji 

i stosunek do wykonywanych zadań. 4) Samodzielne prace uczniów. 5) Odpowiedzi pisemne 

(kartkówki, sprawdziany, testy). 6) Prace domowe. 

PODSTAWA USTALENIA OCENY 

Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie: 

1. Obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć. 

2. Analizy samodzielnie wykonywanych prac. 

3. Wyników bieżących odpowiedzi pisemnych. 

4. Odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem. 

Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Nieprzygotowanie, brak zeszytu, brak zadania domowego- po zgłoszeniu na początku lekcji: uczeń 

otrzymuje minus; dopuszcza się dwa minusy; następne braki: ocena ndst. Jeżeli uczeń nie zgłosi 

braków lub nieprzygotowania: ocena ndst. Braki należy uzupełnić na następną lekcję. 

Za rażące łamanie zasad bezpieczeństwa, regulaminu pracowni uczeń otrzymuje ocenę ndst. 

Wystawianie ocen semestralnej i rocznej zgodnie z WSO Pełna wersja PSO do wglądu u nauczyciela 

przedmiotu, w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej (w zakładce: Informatyka). 

Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień zgodnie 

z WSO. 
 

Podpis ucznia: ………………………… 
 

Podpis rodziców/-a / opiekuna/-ów prawnych ……………..          
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