
Przedmiotowy system oceniania z zajęć 

komputerowych w klasach 1-3. 

 

RODZAJE OCEN: 

a) 

oceny bieżące – punktowe, wystawiane na poszczególnych zajęciach za wykonywanie danych  

zadań, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia w danej chwili,  wpisywane do 

elektronicznego dziennika lekcyjnego. 

b) 

oceny opisowe klasyfikacyjne: śródroczna i roczna – informują o tym, na jakim poziomie 

uczeń przyswoił sobie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin kształcenia. Mają 

wyłonić mocne i słabe strony ucznia w celu ich dalszego rozwijania, bądź uzupełnienia 

braków, zaległości.  

 

KONCEPCJA I KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ – PUNKTOWEJ ORAZ OCENY 

OPISOWEJ KLASYFIKACYJNEJ: ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

 

a) 

 Oceny bieżące - punktowe 

Punktowy system oceniania w skali od 0- 9pkt. pozwala na uwypuklenie najmocniejszych 

stron każdego ucznia, a jednocześnie ukazuje jego najsłabsze strony ujawniając materiał do 

wyćwiczenia, pokazuje również systematykę pracy ucznia i rozwój jego postępów. 

b) 

 System punktowy jest w całości dostosowany i przyporządkowany poziomom wymagań. Ma 

to na celu wykazanie, jakie umiejętności są niezbędne uczniowi do dalszego poszerzania 

wiedzy, które są potrzebne dalszemu rozwojowi oraz te, dzięki którym mógłby rozwijać 

swoje zainteresowania. 

c)  

Oceny śródroczne i roczne przekazywane są wychowawcy, który bierze je pod uwagę 

podczas ustalania oceny końcowej widniejącej na świadectwie. 

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W SYSTEMIE PUNKTOWYM DLA 

KLAS 1 -3  

  

KLASA 1 

Umiejętności Liczba 

punktów 

Poziom wymagań 

WYKORZYSTANIE 

KOMPUTERA 

0 Uczeń nie posługuje się komputerem nawet przy 

pomocy nauczyciela. Nie przejawia żadnych chęci do 

pracy z urządzeniami IT. Nie wykonuje poleceń 

nauczyciela, nie pracuje na lekcji. Należy zachęcać 

dziecko do podejmowania działań. 

 1 Uczeń nie posługuje się komputerem nawet przy 

pomocy nauczyciela. Należy zachęcać dziecko do 

podejmowania działań. 

 2 Posługuje się komputerem tylko z pomocą 



nauczyciela.  Wkłada minimum wysiłku w 

wykonanie zadania. Należy zachęcać dziecko do 

podejmowania samodzielnego działania. 

 3 Ma słabo opanowane wiadomości i umiejętności  

informatyczne oraz umiejętności praktyczne. Wkłada 

minimalny wysiłek do wykonania zadania. Należy 

systematycznie utrwalać zdobyte wiadomości i  

umiejętności. 

 

 4 Ma średnio opanowane wiadomości i umiejętności  

informatyczne i umiejętności praktyczne. Wkłada 

minimum wysiłku w rozwiązywanie zadań. Należy 

systematycznie utrwalać zdobyte wiadomości i  

umiejętności. 

 

 5 Posługuje się komputerem i zdobytymi 

wiadomościami informatycznymi z nieznaczna 

pomocą nauczyciela. Wysiłek włożony w 

rozwiązywanie zadań jest na poziomie średnim. 

Należy systematycznie utrwalać i poszerzać zdobyte 

wiadomości i umiejętności 

 

 6 Posługuje się komputerem i wykorzystuje zdobyta 

wiedze w praktyce. Wysiłek włożony w 

rozwiązywanie zadań jest na poziomie średnim. 

Należy rozwijać zainteresowania w tej dziedzinie 

 

 7 Posługuje się komputerem i wykorzystuje zdobyta 

wiedze w praktyce. Wysiłek włożony w 

rozwiązywanie zadań jest na poziomie wysokim. 

Należy rozwijać zainteresowania w tej dziedzinie 

 

 8 Sprawnie posługuje się komputerem i wykorzystuje 

zdobytą wiedze w twórczy sposób. Wysiłek włożony 

w rozwiązywanie zadań jest na poziomie wysokim. 

Należy rozwijać zainteresowania w tej dziedzinie. 

 

 9 Sprawnie posługuje się komputerem i wykorzystuje 

zdobytą wiedze w twórczy sposób. Całą lekcję 

przeznacza na rozwiązanie zadań w kilku różnych 

wariantach np. wykonuje kilka rysunków na zadany 

temat. Należy rozwijać zainteresowania w tej 

dziedzinie. 

BEZPIECZEŃS 

TWO I  

OBSŁUGA  

KOMPUTERA 

 

0-1 Nie zna i nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w 

pracy przy komputerze oraz korzystania z Internetu. 

Należy uświadamiać uczniowi zagrożenia i ich 

wpływ na dalsze życie. 

 

 2-3 Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w pracy przy  

komputerze i korzystania z Internetu. Nie rozumie 



zasadności tych zasad. Należy uświadamiać uczniowi 

zagrożenia i ich wpływ na dalsze życie 

 

 4-5 Ogólnie zna zasady bezpieczeństwa w pracy przy 

komputerze i korzystania z Internetu. Rozumie je, ale 

nie zawsze stosuje. Należy utrwalać zasady 

korzystania z komputera i Internetu. 

 

 6-7 Dobrze zna zasady bezpieczeństwa w pracy przy 

komputerze i korzystania z Internetu. Zwykle stosuje 

je w praktyce. Wymaga przypominania. Należy 

utrwalać zasady korzystania z komputera i Internetu. 

 

 8 Doskonale zna zasady bezpieczeństwa w pracy przy  

komputerze i korzystania z Internetu i stosuje je w 

praktyce. 

 

 9 Jest świadomym użytkownikiem komputera, 

Internetu i multimediów. 

 

KLASA 2 

WYKORZYSTANIE 

KOMPUTERA 

0 Uczeń nie posługuje się komputerem nawet przy 

pomocy nauczyciela. Nie przejawia żadnych chęci do 

pracy z urządzeniami IT. Nie wykonuje poleceń 

nauczyciela, nie pracuje na lekcji. Należy zachęcać 

dziecko do podejmowania działań. 

 1 Uczeń nie posługuje się komputerem nawet przy 

pomocy nauczyciela. Nie przejawia żadnych chęci do 

pracy. Należy zachęcać dziecko do podejmowania 

działań. 

 2 Posługuje się komputerem tylko z pomocą 

nauczyciela.  Wkłada minimum wysiłku w 

wykonanie zadania. Należy zachęcać dziecko do 

podejmowania samodzielnego działania. 

 3 Ma słabo opanowane wiadomości i umiejętności  

informatyczne i umiejętności praktyczne. Wkłada 

minimalny wysiłek do wykonania zadania. Należy 

systematycznie utrwalać zdobyte wiadomości i  

umiejętności. 

 

 4 Ma średnio opanowane wiadomości i umiejętności  

informatyczne i umiejętności praktyczne. Wkłada 

minimum wysiłku w rozwiązywanie zadań. Należy 

systematycznie utrwalać zdobyte wiadomości i  

umiejętności. 

 

 5 Posługuje się komputerem i zdobytymi 

wiadomościami informatycznymi z nieznaczna 

pomocą nauczyciela. Wysiłek włożony w 

rozwiązywanie zadań jest na poziomie średnim. 



Należy systematycznie utrwalać i poszerzać zdobyte 

wiadomości i umiejętności 

 

 6 Posługuje się komputerem i wykorzystuje zdobyta 

wiedze w praktyce. Wysiłek włożony w 

rozwiązywanie zadań jest na poziomie średnim. 

Należy rozwijać zainteresowania w tej dziedzinie 

 

 7 Posługuje się komputerem i wykorzystuje zdobyta 

wiedze w praktyce. Wysiłek włożony w 

rozwiązywanie zadań jest na poziomie wysokim. 

Należy rozwijać zainteresowania w tej dziedzinie 

 

 8 Sprawnie posługuje się komputerem i wykorzystuje 

zdobytą wiedze w twórczy sposób. Wysiłek włożony 

w rozwiązywanie zadań jest na poziomie wysokim. 

Należy rozwijać zainteresowania w tej dziedzinie. 

 

 9 Sprawnie posługuje się komputerem i wykorzystuje 

zdobytą wiedze w twórczy sposób. Całą lekcję 

przeznacza na rozwiązanie zadań w kilku różnych 

wariantach np. wykonuje kilka rysunków na zadany 

temat. Należy rozwijać zainteresowania w tej 

dziedzinie. 

BEZPIECZEŃS 

TWO I  

OBSŁUGA  

KOMPUTERA 

 

0-1 Nie zna i nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w 

pracy przy komputerze oraz korzystania z Internetu. 

Należy uświadamiać uczniowi zagrożenia i ich 

wpływ na dalsze życie. 

 

 2-3 Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w pracy przy  

komputerze i korzystania z Internetu. Nie rozumie 

zasadności tych zasad. Należy uświadamiać uczniowi 

zagrożenia i ich wpływ na dalsze życie 

 

 4-5 Ogólnie zna zasady bezpieczeństwa w pracy przy 

komputerze i korzystania z Internetu. Rozumie je, ale 

nie zawsze stosuje. Należy utrwalać zasady 

korzystania z komputera i Internetu. 

 

 6-7 Dobrze zna zasady bezpieczeństwa w pracy przy 

komputerze i korzystania z Internetu. Zwykle stosuje 

je w praktyce. Wymaga przypominania. Należy 

utrwalać zasady korzystania z komputera i Internetu. 

 

 8 Doskonale zna zasady bezpieczeństwa w pracy przy  

komputerze i korzystania z Internetu i stosuje je w 

praktyce. 

 

 9 Jest świadomym użytkownikiem komputera, 

Internetu i multimediów. 



 

KLASA 3 

WYKORZYSTANIE 

KOMPUTERA 

0 Uczeń nie posługuje się komputerem nawet przy 

pomocy nauczyciela. Nie przejawia żadnych chęci do 

pracy z urządzeniami IT. Nie wykonuje poleceń 

nauczyciela, nie pracuje na lekcji. Należy zachęcać 

dziecko do podejmowania działań. 

 1 Uczeń nie posługuje się komputerem nawet przy 

pomocy nauczyciela. Nie przejawia żadnych chęci do 

pracy. Należy zachęcać dziecko do podejmowania 

działań. 

 2 Posługuje się komputerem tylko z pomocą 

nauczyciela.  Wkłada minimum wysiłku w 

wykonanie zadania. Należy zachęcać dziecko do 

podejmowania samodzielnego działania. 

 3 Ma słabo opanowane wiadomości i umiejętności  

informatyczne i umiejętności praktyczne. Wkłada 

minimalny wysiłek do wykonania zadania. Należy 

systematycznie utrwalać zdobyte wiadomości i  

umiejętności. 

 

 4 Ma średnio opanowane wiadomości i umiejętności  

informatyczne i umiejętności praktyczne. Wkłada 

minimum wysiłku w rozwiązywanie zadań. Należy 

systematycznie utrwalać zdobyte wiadomości i  

umiejętności. 

 

 5 Posługuje się komputerem i zdobytymi 

wiadomościami informatycznymi z nieznaczna 

pomocą nauczyciela. Wysiłek włożony w 

rozwiązywanie zadań jest na poziomie średnim. 

Należy systematycznie utrwalać i poszerzać zdobyte 

wiadomości i umiejętności 

 

 6 Posługuje się komputerem i wykorzystuje zdobyta 

wiedze w praktyce. Wysiłek włożony w 

rozwiązywanie zadań jest na poziomie średnim. 

Należy rozwijać zainteresowania w tej dziedzinie 

 

 7 Posługuje się komputerem i wykorzystuje zdobyta 

wiedze w praktyce. Wysiłek włożony w 

rozwiązywanie zadań jest na poziomie wysokim. 

Należy rozwijać zainteresowania w tej dziedzinie 

 

 8 Sprawnie posługuje się komputerem i wykorzystuje 

zdobytą wiedze w twórczy sposób. Wysiłek włożony 

w rozwiązywanie zadań jest na poziomie wysokim. 

Należy rozwijać zainteresowania w tej dziedzinie. 

 

 9 Sprawnie posługuje się komputerem i wykorzystuje 



zdobytą wiedze w twórczy sposób. Całą lekcję 

przeznacza na rozwiązanie zadań w kilku różnych 

wariantach np. wykonuje kilka rysunków na zadany 

temat. Należy rozwijać zainteresowania w tej 

dziedzinie. 

BEZPIECZEŃS 

TWO I  

OBSŁUGA  

KOMPUTERA 

 

0-1 Nie zna i nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w 

pracy przy komputerze oraz korzystania z Internetu. 

Należy uświadamiać uczniowi zagrożenia i ich 

wpływ na dalsze życie. 

 

 2-3 Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w pracy przy  

komputerze i korzystania z Internetu. Nie rozumie 

zasadności tych zasad. Należy uświadamiać uczniowi 

zagrożenia i ich wpływ na dalsze życie 

 

 4-5 Ogólnie zna zasady bezpieczeństwa w pracy przy 

komputerze i korzystania z Internetu. Rozumie je, ale 

nie zawsze stosuje. Należy utrwalać zasady 

korzystania z komputera i Internetu. 

 

 6-7 Dobrze zna zasady bezpieczeństwa w pracy przy 

komputerze i korzystania z Internetu. Zwykle stosuje 

je w praktyce. Wymaga przypominania. Należy 

utrwalać zasady korzystania z komputera i Internetu. 

 

 8 Doskonale zna zasady bezpieczeństwa w pracy przy  

komputerze i korzystania z Internetu i stosuje je w 

praktyce. 

 

 9 Jest świadomym użytkownikiem komputera, 

Internetu i multimediów. 

 

 

Sposoby dostosowania wymagań u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak i 

zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen są takie same jak w przedmiotowym systemie 

oceniania z zajęć komputerowych dla klas 4-6 . 

 


