Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych

kl. IV

1. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności
umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest w stanie zrozumieć kolejnych
zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia
codziennego.
Uczeń:
 wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni i stosuje je w codziennej
pracy przy komputerze,
 wymienia nazwę pierwszego cyfrowego komputera,
 podaje definicje komputera i zestawu komputerowego,
 podaje definicje folderu/katalogu i pliku,
 rozpoznaje systemy operacyjne znajdujące się na szkolnym i domowym komputerze,
 tworzy foldery we wskazanym przez nauczyciela miejscu na dysku,
 przenosi pliki do wskazanych przez nauczyciela folderów,
 kopiuje foldery i pliki,
 wyjaśnia, do czego służy internet,
 wymienia zagrożenia związane z korzystaniem z internetu,
 zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
 wyjaśnia, do czego służy przeglądarka internetowa,
 tworzy (przy pomocy nauczyciela) prostą notatkę z wykorzystaniem treści znalezionych
w internecie,
 tworzy w programie Paint proste rysunki, korzystając z Pędzli i Kolorów,
 tworzy w programie Paint rysunki, korzystając z opcji odbicia i obrotu wybranego
fragmentu obrazu,
 korzysta z narzędzia Tekst w programie Paint,
 zapisuje prace wykonane w programie Paint w formacie png,
 wyjaśnia pojęcie poczta elektroniczna,
 loguje się (z pomocą nauczyciela) na swoje konto poczty elektronicznej,
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 odczytuje e-maile i odpowiada na nie,
 podaje definicję netykiety,
 zna przynajmniej trzy zasady netykiety i stosuje je w praktyce.
2. Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości i umiejętności
stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest
możliwe kontynuowanie dalszej nauki.
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych):
 wymienia najważniejsze wydarzenia z historii powstania komputera,
 wymienia elementy zestawu komputerowego,
 wymienia trzy dowolne elementy budowy komputera,
 wymienia po jednym przykładzie urządzeń wejścia i wyjścia,
 wyjaśnia pojęcie system operacyjny,
 odróżnia pliki od folderów,
 porządkuje (z pomocą nauczyciela) swój folder na szkolnym komputerze,
 podaje przykłady zastosowania internetu w życiu codziennym,
 odróżnia przeglądarkę od wyszukiwarki internetowej,
 znajduje proste hasła i strony wskazane w podręczniku za pomocą wyszukiwarki
google.pl,
 wymienia ogólne zasady korzystania z materiałów z internetu,
 wyszukuje zdjęcia w internecie,
 tworzy prostą notatkę z wykorzystaniem treści znalezionych w internecie,
 tworzy rysunki w programie Paint, korzystając z podstawowych narzędzi tego programu,
 tworzy rysunki w programie Paint, korzystając z narzędzia Krzywa,
 kopiuje fragmenty obrazu i wkleja je do innego obrazu programu Paint,
 tworzy tekst w programie Paint z zastosowaniem efektu cienia,
 pracując w grupie, tworzy w programie Paint elementy obrazu,
 wyjaśnia, z jakich elementów składa się adres e-mail,
 dodaje kontakty na swoim koncie poczty elektronicznej,
 pisze e-maile i wysyła je,
 podaje kilka przykładów emotikonów,
 stosuje zasady netykiety w komunikacji elektronicznej,
 zna procedurę wstawiania załączników do e-maili,
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 wymienia zagrożenia płynące z rozmowy na czacie i stosuje się do zasad bezpieczeństwa,
 kontaktuje się z innymi uczniami za pomocą czatu.

3. Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o
średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych i podstawowych):
 wymienia (z uwzględnieniem przedziałów czasowych) najważniejsze wydarzenia z
historii powstania komputera,
 wymienia nazwy pierwszych modeli komputerów,
 wyjaśnia zastosowanie trzech dowolnych elementów budowy komputera,
 wymienia po trzy przykłady urządzeń wejścia i wyjścia,
 podaje po trzy przykłady systemów operacyjnych komputerów i urządzeń mobilnych,
 wyjaśnia różnicę między komercyjnym a niekomercyjnym programem komputerowym,
 wyjaśnia różnicę między plikiem a folderem,
 samodzielnie porządkuje swój folder na szkolnym komputerze,
 wyjaśnia (w prosty sposób) pojęcie internet,
 wymienia podstawowe fakty z historii powstania internetu,
 podaje przykłady co najmniej dwóch przeglądarek internetowych i dwóch wyszukiwarek
internetowych,
 wyszukuje konkretne informacje, korzystając z wyszukiwarek internetowych,
 korzysta (krytycznie) z usługi Tłumacza Google w celu przetłumaczenia podanych słów,
 korzysta z zaawansowanych opcji wyszukiwania zdjęć przez wyszukiwarkę google.pl,
 wyjaśnia, co jest legalne, a co nielegalne podczas korzystania z plików pobranych z
internetu,
 tworzy w edytorze tekstu notatkę wzbogaconą o materiały znalezione w internecie,
 kopiuje fragmenty stron internetowych do dokumentu MS Word 2010,
 sprawnie korzysta z wielu narzędzi programu Paint w celu stworzenia rysunku,
 edytuje i dodaje własne kolory w programie Paint,
 sprawnie wykorzystuje narzędzie Krzywa w celu stworzenia rysunku w programie Paint,
 kopiuje i wkleja fragmenty obrazu do nowego dokumentu programu Paint z
zastosowaniem obrotu obiektów,
 tworzy w programie Paint tekst i wzbogaca go o efekt cienia oraz dodaje do niego tło,
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 wyjaśnia pojęcia: użytkownik konta pocztowego, serwer poczty elektronicznej,
 wymienia zasady tworzenia bezpiecznego hasła konta poczty elektronicznej,
 komunikuje się z innymi osobami za pomocą poczty elektronicznej,
 grupuje kontakty na swoim koncie poczty elektronicznej,
 dodaje nowe kontakty do grup kontaktów na koncie poczty elektronicznej,
 załącza pliki do e-maili,
 dodaje do e-maili emotikony,
 wysyła i akceptuje zaproszenia do swoich kontaktów poczty elektronicznej.

4. Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności
złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań
problemowych.

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających):
 wymienia etapy rozwoju maszyny liczącej i komputera oraz zna ich zastosowanie,
 wyjaśnia zastosowanie pięciu wybranych elementów budowy komputera,
 wymienia po minimum pięć przykładów urządzeń wejścia i wyjścia,
 wyjaśnia pojęcie programowanie,
 wymienia po kilka przykładów systemów operacyjnych komputerów i urządzeń
mobilnych,
 podaje przykłady kliku programów komercyjnych i ich niekomercyjnych
odpowiedników, wyjaśnia ogólnie, czym się różnią,
 opisuje pożytki płynące z korzystania z internetu,
 opisuje historię powstania internetu,
 trafnie formułuje zapytania w przeglądarce internetowej oraz wybiera odpowiednie treści
z wyników wyszukiwania,
 podaje przykłady legalnego korzystania z zasobów internetowych w życiu codziennym,
 wyjaśnia pojęcie licencja Creative Commons,
 tworzy notatkę w edytorze tekstu wzbogaconą o zdjęcia z odnośnikami do materiałów
multimedialnych w internecie,
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 korzysta z funkcji zaawansowanych, przenoszenia i kopiowania elementów do obrazu w
programie Paint,
 tworzy staranne prace w programie Paint, dbając o szczegóły rysunku,
 samodzielnie wykonuje rysunki w programie Paint, korzystając z opcji zwielokrotniania i
przekształcania obiektów,
 tworzy w programie Paint tekst z efektem 3D i starannie rysuje efektowne tło tekstu,
 zakłada z pomocą nauczyciela konto pocztowe,
 opisuje interfejs konta pocztowego,
 swobodnie komunikuje się za pomocą e-maili, używając pojedynczych kontaktów oraz
grup,
 formatuje e-maile,
 korzysta w bezpieczny sposób z czatu, szanując innych użytkowników,
 z pomocą nauczyciela korzysta z aplikacji OneDrive (lub innej usługi w chmurze).
5. Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) obejmują stosowanie znanych wiadomości
i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.
Uczeń ponadto:
 Posiada wiedzę wykraczającą poza wiadomości i umiejętności z podstawy
programowej.
 Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem.
 Pracuje zawsze samodzielnie.
 Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań i
rozwiązywania problemów.
 Sprawnie posługuje się językiem informatycznym.
 Wypowiedzi ucznia zawierają własne przemyślenia.
 W sposób twórczy wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach.
 W pełni korzysta z dostępnych opcji programu.
 Świadomie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.
Sprawność wykonania zadań
 Samodzielnie i sprawnie wykonuje zadania przewidziane programem.
 Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań wykraczających poza program.
 Pisze wszystkimi palcami, sprawnie i szybko, metodą bezwzrokową.
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 Aktywny, zaangażowany, pomaga innym w pracy.
 Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.

kl. V

1. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności
umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest w stanie zrozumieć kolejnych
zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia
codziennego.
Uczeń:
 wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni i stosuje je w codziennej
pracy przy komputerze,
 wymienia i stosuje podstawowe skróty klawiszowe: kopiuj, wklej, zapisz,
 z pomocą nauczyciela tworzy plan pracy bez użycia list numerowanych,
 z pomocą nauczyciela tworzy plan lekcji na bazie tabeli,
 rozpoznaje podstawowe opcje formatowania tekstu dekoracyjnego i modyfikuje tekst
dekoracyjny,
 uruchamia opcję OneDrive,
 odtwarza prezentację,
 wybiera motyw i wpisuje tytuł prezentacji,
 tworzy Album fotograficzny i wstawia do niego zdjęcie,
 dodaje nowe slajdy do prezentacji, wstawia do niej zdjęcia i zmienia ich wielkość,
 z pomocą nauczyciela dodaje dźwięk do prezentacji,
 wymienia zastosowania animacji w prezentacji i odnajduje w programie kartę Animacje,
 uruchamia program Logomocja i omawia jego interfejs,
 wprawia żółwia w ruch,
 wyjaśnia, co to jest procedura,
 podaje polecenie, które pozwala wypełnić figurę kolorem,
 z pomocą nauczyciela wyjaśnia na przykładzie pojęcie zmiennej.
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2. Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości i umiejętności
stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest
możliwe kontynuowanie dalszej nauki.
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych):
 wyróżnia graficznie tytuł i zapisuje tekst z podziałem na akapity,
 tworzy plan pracy wyłącznie przy użyciu listy numerowanej,
 samodzielnie tworzy plan lekcji z wykorzystaniem tabeli,
 stosuje opcje obramowania i tła strony,
 wymienia zastosowania opcji OneDrive,
 w prezentacji zmienia schemat kolorów motywów i dodaje kolejne slajdy,
 dodaje tytuł Albumu fotograficznego i podpisy pod zdjęciami,
 stosuje przejścia między slajdami,
 wstawia tekst dekoracyjny,
 wstawia film do prezentacji,
 dodaje obiekty i podstawowe animacje do prezentacji,
 rysuje kwadrat i prostokąt przy użyciu wyłącznie poleceń pierwotnych lub procedury,
 zapisuje procedurę pozwalającą narysować kwadrat wypełniony kolorem,
 omawia sposób zapisywania podstawowych działań matematycznych i wpisywania
tekstu.

3. Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o
średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych i podstawowych):
 stosuje podstawowe elementy formatowania (np. pogrubienie, pochylenie), dodaje
nagłówek i zdjęcie do tekstu,
 tworzy scenariusz przy użyciu jednopoziomowej listy numerowanej z wykorzystaniem
stylów,
 projektuje układ i styl tabeli, korzystając z dostępnych opcji,
 formatuje obraz za pomocą stylów i wykorzystuje opcję Kształty,
 stosuje opcję OneDrive do tworzenia i udostępniania dokumentów,
 wstawia grafikę do prezentacji,
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 formatuje zdjęcia z wykorzystaniem opcji Korekty, Kolor i Efekty artystyczne,
 rozpoznaje rodzaje animacji i stosuje animacje do obiektów w prezentacji,
 modyfikuje parametry odtwarzania dodanego dźwięku, filmu oraz animacji,
 rysuje kwadrat i prostokąt przy użyciu powtórzenia,
 pisze procedury umożliwiające rysowanie innych figur niż kwadrat i prostokąt,
 zapisuje procedurę rysującą rozetę,
 modyfikuje polecenia w procedurze rysowania figury geometrycznej tak, aby uzyskiwać
różne figury o różnych kolorach konturu i wypełnienia,
 rysuje mozaikę złożoną z jednakowych podstawowych figur w takim samym kolorze,
 wyjaśnia mechanizm procedury ze zmienną,
 zapisuje poprawną procedurę z parametrem.

4. Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności
złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań
problemowych.

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających):
 formatuje pracę pisemną, nadając jej estetyczny wygląd, zgodny z zasadami pisania
tekstów,
 zamieszcza w pracy zdjęcie i informację o jego źródle,
 tworzy przejrzysty i czytelny plan pracy z wykorzystaniem wielopoziomowych list
numerowanych,
 modyfikuje styl tabeli, dostosowując go do własnych potrzeb,
 przygotowuje estetyczną, spójną pracę z wykorzystaniem dostępnych opcji formatowania
tekstu dekoracyjnego, ilustracji, układu strony i kształtów,
 wykorzystuje opcję OneDrive do stworzenia prezentacji,
 tworzy przejrzystą prezentację z wykorzystaniem grafiki,
 modyfikuje tło zdjęcia i wykorzystuje opcję Kształty,
 tworzy prezentację, dostosowując środki wyrazu do przekazywanych treści,
 zapisuje przygotowaną prezentację jako plik wideo,
 planuje i tworzy prostą animację,
 rysuje dowolny wielokąt równoboczny,
 tworzy skomplikowane rozety przy użyciu procedury,
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 samodzielnie rysuje mozaiki złożone z jednakowych figur w różnych kolorach,
 zapisuje procedurę łączącą zmienną i tekst,
 tworzy procedurę z kilkoma parametrami.
5. Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) obejmują stosowanie znanych wiadomości
i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.
Uczeń ponadto:
 Posiada wiedzę wykraczającą poza wiadomości i umiejętności z podstawy
programowej.
 Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem.
 Pracuje zawsze samodzielnie.
 Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań i
rozwiązywania problemów.
 Sprawnie posługuje się językiem informatycznym.
 Wypowiedzi ucznia zawierają własne przemyślenia.
 W sposób twórczy wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach.
 W pełni korzysta z dostępnych opcji programu.
 Świadomie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.
Sprawność wykonania zadań
 Samodzielnie i sprawnie wykonuje zadania przewidziane programem.
 Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań wykraczających poza program.
 Pisze wszystkimi palcami, sprawnie i szybko, metodą bezwzrokową.
 Aktywny, zaangażowany, pomaga innym w pracy.
 Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.
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kl. VI
celujący
Zakres wiedzy i umiejętności
 Posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania.
 Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem.
 Pracuje zawsze samodzielnie.
 Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań i
rozwiązywania problemów.
 Sprawnie posługuje się językiem informatycznym.
 Wypowiedzi ucznia zawierają własne przemyślenia.
 W sposób twórczy wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach.
 W pełni korzysta z dostępnych opcji programu.
 Świadomie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

Sprawność wykonania zadań
 Samodzielnie i sprawnie wykonuje zadania przewidziane programem.
 Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań wykraczających poza program.
 Pisze wszystkimi palcami, sprawnie i szybko, metodą bezwzrokową.
 Aktywny, zaangażowany, pomaga innym w pracy.
 Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.
bardzo dobry
Zakres wiedzy i umiejętności
 Posiada wiedzę przewidzianą przez program.
 Wykazuje zainteresowanie przedmiotem.
 Pracuje zawsze samodzielnie.
 Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań.
 Czyta tekst ze zrozumieniem.
 Zawsze poprawnie posługuje się słownictwem informatycznym.
 Wypowiedzi ucznia są wyczerpujące.
 Podczas wykonywania zadań wykazuje dużą staranność i sumienność.

10

 Korzysta z opcji programu w zakresie przewidzianym programem.
 Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

Sprawność wykonania zadań
 Samodzielnie i sprawnie wykonuje zadania przewidziane programem.
 Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań przewidzianych programem.
 Pisze szybko i sprawnie, wszystkimi palcami, nie robi błędów (literówek).
dobry
Zakres wiedzy i umiejętności
 Posiada większość wiedzy przewidzianej przez program.
 Wykazuje zainteresowanie przedmiotem.
 Pracuje zawsze samodzielnie.
 Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań.
 Czyta tekst ze zrozumieniem.
 Wypowiedzi ucznia nie wyczerpują całości tematu.
 Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych umiejętności z niewielką
pomocą nauczyciela.
 Pracuje z niewielką pomocą nauczyciela.
 Słownictwem informatycznym posługuje się poprawnie.
 Korzysta z opcji programu w zakresie przewidzianym przez program.
 Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

Sprawność wykonania zadań
 Sprawnie, z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje zadania.
 Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań przewidzianych programem.
 Pisze szybko, robi niewiele błędów (literówek).
dostateczny
Zakres wiedzy i umiejętności
 Opanował podstawową wiedzę przewidzianą przez program.
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 Wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem.
 Pracuje z niewielką pomocą nauczyciela.
 W niewielkim zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych
zainteresowań.
 Wypowiedzi ucznia nie wyczerpują całości tematu.
 Czyta tekst ze zrozumieniem z niewielką pomocą nauczyciela.
 Słownictwem informatycznym posługuje się nie zawsze poprawnie, popełnia
nieliczne błędy.
 Korzysta z opcji programu w zakresie umożliwiającym wykonanie podstawowych
operacji.
 W wykonanej pracy nie widać inwencji twórczej.
 Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

Sprawność wykonania zadań
 Sprawnie, z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje zadania.
 Tempo pracy umożliwia wykonywanie podstawowych zadań przewidzianych
programem.
 Dobrze posługuje się klawiaturą, popełnia nieliczne błędy.
dopuszczający
Zakres wiedzy i umiejętności
 Opanował wiedzę niezbędną w toku dalszego kształcenia.
 Wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem.
 Pracuje z pomocą nauczyciela.
 W niewielkim zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych
zainteresowań.
 Słownictwo informatyczne opanował w niewielkim zakresie.
 Korzysta z pomocy nauczyciela, by wykazać się wiedzą.
 Korzysta z opcji programu w niewielkim zakresie.
 Nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.
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Sprawność wykonania zadań
 Przy pomocy nauczyciela wykonuje powierzone zadania.
 Tempo pracy nie pozwala na wykonywanie większości zadań przewidzianych
programem.
 Poprawnie posługuje się klawiaturą, pisze wolno, popełnia liczne błędy.
niedostateczny
Zakres wiedzy i umiejętności
 Nie opanował podstawowej wiedzy.
 Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
 Pomoc nauczyciela jest niezbędna do wykonania najprostszych zadań.
 Nie wykorzystuje posiadanej wiedzy do poszerzania własnych zainteresowań.
 Nie posługuje się językiem informatyki, nie rozumie podstawowych pojęć.
 Nie potrafi korzystać z opcji programu w zakresie umożliwiającym realizację zadań
przewidzianych programem.
 Nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

Sprawność wykonania zadań
 Nie wykonuje powierzonych zadań nawet z pomocą nauczyciela.
 Tempo pracy nie pozwala na wykonywanie zadań przewidzianych programem.
 Posługuje się klawiaturą w stopniu uniemożliwiającym realizację programu.
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Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Ocenie podlegają:
 praca ucznia na lekcji - ćwiczenia praktyczne,
 sprawdziany teoretyczne lub praktyczne,
 kartkówki,
 prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.
1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji.
Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
 wartość merytoryczną,
 stopień zaangażowanie w wykonanie ćwiczenia,
 dokładność wykonania polecenia,
 staranność i estetykę.
2. Sprawdziany teoretyczne są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest
sprawdzenie wiadomości ucznia. Sprawdzian pisemny planuje się na zakończenie działu,
który obejmuje treści teoretyczne. Sprawdziany praktyczne są przeprowadzane przy
komputerze, a ich celem jest sprawdzenie umiejętności praktycznych ucznia. Uczeń jest
informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie
wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych
(maksymalnie trzech). Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i
zakresie programowym kartkówki.
4. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace
projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki szkolnej,
wykonanie pomocy naukowych, prezentacji (np. multimedialnej). Oceniając ten rodzaj pracy,
nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: wartość merytoryczną pracy, stopień zaangażowania
w wykonanie pracy, estetykę wykonania, wkład pracy ucznia, sposób prezentacji,
oryginalność i pomysłowość pracy.

Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen:
Każdą ocenę ze sprawdzianów teoretycznych i praktycznych oraz kartkówek uczniowie mogą
poprawiać po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. Zadania praktyczne, które uczeń
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wykonuje podczas lekcji nie podlegają poprawie. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki
w wiedzy i umiejętnościach, wynikające np. z nieobecności, biorąc udział w zajęciach
dodatkowych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do
nauczyciela o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
komputerowych.
2. Wniosek należy złożyć do nauczyciela zajęć komputerowych lub dyrektora szkoły
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji o przewidywanej dla niego
rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć komputerowych.
3. Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny
przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności z materiału realizowanego przez cały
rok szkolny w terminie nie późniejszym niż 3 dni od złożenia wniosku.
9. Podczas sprawdzianu wiadomości i umiejętności obowiązują wymagania edukacyjne
niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.
10. Sprawdzian z zajęć komputerowych ma formę zadań praktycznych.
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