
INFORMATYKA 

rok szkolny 2021/2022 

Wymagania programowe i przedmiotowy system oceniania w klasach czwartych i piątych 

Izabela Guzy 
  

Klasy czwarte 
 

Program nauczania ogólnego Informatyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej  „Lubię to?” autorstwa Michała Kęski  

Podręcznik – „Lubię to!” – autor Michał Kęska –  wydawnictwo NOWA ERA nr dopuszczenia  847 /1/2017 

Wymagania: 

 zeszyt w kratkę, w którym zamieszczone są tematy zajęć i wklejane są kartki z najważniejszymi wiadomościami, które przygotowuje 

nauczyciel  (zajęcia opierają się w głównej mierze na ćwiczeniach praktycznych),     

 przestrzeganie BHP podczas pracy przy komputerze. 

Ocenie podlegają: 

 przygotowanie do zajęć, 

 aktywność na zajęciach, samodzielne myślenie, zaangażowanie, 

 stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających  z podstawy programowej, 

 zadania praktyczne  - samodzielność i poprawność wykonania ćwiczeń i prac,  

 1 – 2 dłuższe sprawdziany, 

 kartkówki (ilość według potrzeb), 

 odpowiedzi ustne ucznia.  

Zasady oceniania 

 Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 Oceny semestralne i końcoworoczne ustalane są w stopniach według skali 1 – 6. 

 W przypadku ocen bieżących stosowane są plusy i minusy. 

 W przypadku dłuższych zadań, uczniowie mogą przechowywać efekty swojej pracy w komputerze i kontynuować zadanie na kolejnych 

zajęciach. 

 Ćwiczenie wzorcowe nauczyciela ilustrujące omawiany zakres materiału, to poziom oceny bardzo dobrej, błędy i niedociągnięcia 

powodują obniżenie oceny. Aby za ćwiczenie uzyskać ocenę celującą, uczeń musi wykazać się wyjątkową starannością 

i kreatywnością. 



 Aktywność ucznia na lekcji – krótkie poprawne odpowiedzi, krótka dodatkowa samodzielna praca po zakończeniu ćwiczenia 

zasadniczego, oceniana będzie plusami – 3 plusy to ocena bardzo dobra. 

 Każdą negatywną ocenę,  uczeń ma możliwość poprawić w terminie wyznaczonym przez  nauczyciela – nie dłuższym jednak niż miesiąc 

od momentu jej  otrzymania. 

 Uczeń ubiegający się o śródroczną i końcoworoczną ocenę celującą zobowiązany jest samodzielnie wykonać i przedstawić do 

oceny w ustalonym terminie po trzy na semestr prace dodatkowe, których tematykę podaje nauczyciel. Przynajmniej połowa tych 

prac musi być wykonana na poziomie oceny celującej. 

Sprawdziany wiadomości 

 Dłuższe – przekrojowe sprawdziany wiadomości są zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i każdorazowo podawany 

jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

 Sprawdziany są obowiązkowe (uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do sprawdzianu, który został wcześniej zapowiedziany). 

 Uczeń nieobecny na lekcji podczas przeprowadzania sprawdzianu przystępuje do niego w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 Kartkówki  obejmujące materiał omawiany na trzech ostatnich lekcjach nie muszą być zapowiadane. 

 Sprawdziany i kartkówki oceniane są zgodnie ze skalą ocen znajdującą się w Statucie Szkoły. 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

Uczniowi przysługuje prawo do poprawienia oceny przewidywanej o jeden stopień. 

Nauczyciel rozpatruje sprawę każdego ucznia  indywidualnie w zależności od ocen bieżących, jego frekwencji na zajęciach (100% 

usprawiedliwionych nieobecności), jak również systematycznego zaangażowania i aktywności na zajęciach. Bierze pod uwagę to, czy 

uczeń w  trakcie roku szkolnego na bieżąco poprawiał oceny niedostateczne ze sprawdzianów oraz uregulował w terminie wszystkie 

zaległości. 

Jeśli nauczyciel zdecyduje o możliwości ubiegania się  przez ucznia o uzyskanie oceny rocznej wyższej niż przewidywana, wówczas 

określa formę i zakres materiału oraz wyznacza dokładny termin poprawy.  

Jeżeli uczeń ubiega się o ocenę celującą, ze sprawdzianów i kartkówek musi uzyskać ocenę bardzo dobrą oraz - jeżeli nie 

przedstawił we wcześniej podanym terminie – wykonać wszystkie prace dodatkowe. 

Wyniki przeprowadzonej  poprawy muszą dawać podstawy do podwyższenia oceny. 

 

 

 

 

 

 

 



KRYTERIA OCEN 

 

Ocena Opanowanie umiejętności i aktywności  Posiadana wiedza 

celująca - 

6 

Uczeń: 

1. potrafi samodzielnie i twórczo wykonać zadania wykraczające  poza zakres 

materiału oraz przygotować dodatkowe informacje na zajęcia, 

2. w czasie zajęć wykazuje postawę pełnego zaangażowania, jest pilny, pomaga 

innym w pracy, motywuje innych uczestników zajęć do pokonywania trudności, 

3.  korzysta z różnych źródeł w zdobywaniu wiedzy, wykorzystuje umiejętności 

informatyczne na innych lekcjach. 

Posiada wiedzę wykraczającą 

poza zakres materiału 

programowego. 

bardzo dobra – 

5 

Uczeń: 

1. potrafi samodzielnie wykonać zlecone prace na komputerze, zawsze kończy 

rozpoczętą pracę, 

2. jest aktywny na lekcji, chętnie pracuje, jest systematyczny, zawsze 

przygotowany do zajęć, 

3. opanował wszystkie wiadomości i umiejętności przewidziane w programie 

nauczania; potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę. 

Opanował materiał nauczania 

przewidziany programem 

dobra – 

4 

Uczeń: 

1. potrafi samodzielnie wykonać większość zadań na lekcji, 

2. jest zaangażowany w czasie wykonywania zadań; przeważnie kończy rozpoczęte 

na lekcji zadania, 

3. opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania; 

czasami korzysta z pomocy nauczyciela. 

Opanował materiał 

programowy w stopniu 

zadowalającym 

dostateczna – 

3 

Uczeń: 

1. potrafi samodzielnie wykonać proste zadania za pomocą komputera, 

2. pracuje nie zawsze systematycznie; nie wykorzystuje swoich możliwości; nie 

wykazuje większego zainteresowania przedmiotem, 

3. opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w programie 

nauczania; wymaga pomocy nauczyciela w większości podejmowanych działań. 

Opanował podstawowe 

elementy wiadomości 

programowych pozwalające 

mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień 

dopuszczająca – 

2 

Uczeń: 

1. nie potrafi samodzielnie wykonać zadania na komputerze, 

2. pracuje niechętnie i niesystematycznie; wykazuje niewielkie zainteresowanie 

Jego wiedza ma poważne 

braki 



przedmiotem, 

3. wymaga stałej pomocy podczas wykonywania zadań. 

niedostateczna – 

1 

Uczeń: 

1. nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń 

wymagających stosowania podstawowych umiejętności, 

2. nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, jest bierny zajęciach, 

3. nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

Braki w wiedzy są tak duże, 

że nie rokują one nadziei na 

ich usuniecie nawet przy 

pomocy n-la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WYMAGANIA PROGRAMOWE  

 

Nieco wieści z krainy 

komputerów 

Uczeń: 

• wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni komputerowej 

• przestrzega regulaminu pracowni i zasad bhp w pracy na komputerze w szkole i w domu 

• wymienia podstawowe fakty dotyczące historii powstania maszyn liczących i komputerów 

• wymienia i omawia wybrane elementy zestawu komputerowego 

• wykonuje podstawowe operacje na plikach i folderach (kopiuj, wklej, utwórz nowy folder) 

Nie tylko proste rysunki 

w programie MS Paint 

• korzysta z podstawowych narzędzi programu Paint 

• tworzy rysunki w programie Paint 

• tworzy rysunek w programie Paint, korzystając z opcji zaznaczania oraz obracania zaznaczonego 

obszaru 

• wykorzystuje w programie Paint narzędzia Linia i Krzywa  

• pracuje w kilku oknach programu Paint 

• w programie Paint korzysta z narzędzia Tekst, zmienia czcionkę oraz wielkość liter 

• współpracuje z grupą przy tworzeniu pracy plastycznej w programie Paint 

Bezpieczne korzystanie 

z Internetu 

• definiuje Internet jako ogólnoświatową sieć komputerów 

• zna zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu 

• stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z Internetu w szkole i w domu 

• wymienia różnice między przeglądarką internetową a wyszukiwarką internetową 

• wyszukuje w Internecie informacje na zadany temat 

• wpisuje adres strony internetowej w odpowiednim miejscu w przeglądarce internetowej 

• omawia podstawowe zasady korzystania z plików znalezionych w Internecie 

• wyszukuje zdjęcia w Internecie 

Piszemy w programie MS 

Word 

• stosuje wybrane skróty klawiszowe 

• stosuje się do zasad edytorskich 

• tworzy notatkę, stosujące formatowanie tekstu 

• wstawia i formatuje obiekty WordArt 

• stosuje predefiniowane style 

• stosuje listy numerowane  i listy wielopoziomowe 



Programujemy w Scratchu 

• wyjaśnia, na czym polega programowanie i wymienia podstawowe zasady programowania 

• opisuje interfejs programu Scratch 

• wykorzystuje przy tworzeniu programu polecenia z kategorii „Ruch” „Kontrola” „Zdarzenia” 

„Czujniki” „Wygląd” „Wyrażenia” 

• tworzy własne tło w programie Scratch 

• zmienia wygląd „duszków” i wykorzystuj e je w tworzonym programie 

• wykorzystuje skrypty do pisania własnych programów 

• tworzy prosty program w języku Scratch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Klasy piąte 
 

Program nauczania ogólnego Informatyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej  „Lubię to?” autorstwa Michała Kęski  

Podręcznik – „Lubię to!” – autor Michał Kęska –  wydawnictwo NOWA ERA nr dopuszczenia  847 /1/2017 

Wymagania: 

 zeszyt w kratkę, w którym zamieszczone są tematy zajęć i wklejane są kartki z najważniejszymi wiadomościami, które przygotowuje 

nauczyciel  (zajęcia opierają się w głównej mierze na ćwiczeniach praktycznych),     

 przestrzeganie BHP podczas pracy przy komputerze. 

Ocenie podlegają: 

 przygotowanie do zajęć, 

 aktywność na zajęciach, samodzielne myślenie, zaangażowanie, 

 stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających  z podstawy programowej, 

 zadania praktyczne  - samodzielność i poprawność wykonania ćwiczeń i prac,  

 1 – 2 dłuższe sprawdziany, 

 kartkówki (ilość według potrzeb), 

 odpowiedzi ustne ucznia.  

Zasady oceniania 

 Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 Oceny semestralne i końcoworoczne ustalane są w stopniach według skali 1 – 6. 

 W przypadku ocen bieżących stosowane są plusy i minusy. 

 W przypadku dłuższych zadań, uczniowie mogą przechowywać efekty swojej pracy w komputerze i kontynuować zadanie na kolejnych 

zajęciach. 

 Ćwiczenie wzorcowe nauczyciela ilustrujące omawiany zakres materiału, to poziom oceny bardzo dobrej, błędy i niedociągnięcia 

powodują obniżenie oceny. Aby za ćwiczenie uzyskać ocenę celującą, uczeń musi wykazać się wyjątkową starannością 

i kreatywnością. 

 Aktywność ucznia na lekcji – krótkie poprawne odpowiedzi, krótka dodatkowa samodzielna praca po zakończeniu ćwiczenia 

zasadniczego, oceniana będzie plusami – 3 plusy to ocena bardzo dobra. 

 Każdą negatywną ocenę,  uczeń ma możliwość poprawić w terminie wyznaczonym przez  nauczyciela – nie dłuższym jednak niż miesiąc 

od momentu jej  otrzymania. 



 Uczeń ubiegający się o śródroczną i końcoworoczną ocenę celującą zobowiązany jest samodzielnie wykonać i przedstawić do 

oceny w ustalonym terminie po trzy na semestr prace dodatkowe, których tematykę podaje nauczyciel. Przynajmniej połowa tych 

prac musi być wykonana na poziomie oceny celującej. 

Sprawdziany wiadomości 

 Dłuższe – przekrojowe sprawdziany wiadomości są zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i każdorazowo podawany 

jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

 Sprawdziany są obowiązkowe (uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do sprawdzianu, który został wcześniej zapowiedziany). 

 Uczeń nieobecny na lekcji podczas przeprowadzania sprawdzianu przystępuje do niego w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 Kartkówki  obejmujące materiał omawiany na trzech ostatnich lekcjach nie muszą być zapowiadane. 

 Sprawdziany i kartkówki oceniane są zgodnie ze skalą ocen znajdującą się w Statucie Szkoły. 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

Uczniowi przysługuje prawo do poprawienia oceny przewidywanej o jeden stopień. 

Nauczyciel rozpatruje sprawę każdego ucznia  indywidualnie w zależności od ocen bieżących, jego frekwencji na zajęciach (100% 

usprawiedliwionych nieobecności), jak również systematycznego zaangażowania i aktywności na zajęciach. Bierze pod uwagę to, czy 

uczeń w  trakcie roku szkolnego na bieżąco poprawiał oceny niedostateczne ze sprawdzianów oraz uregulował w terminie wszystkie 

zaległości. 

Jeśli nauczyciel zdecyduje o możliwości ubiegania się  przez ucznia o uzyskanie oceny rocznej wyższej niż przewidywana, wówczas 

określa formę i zakres materiału oraz wyznacza dokładny termin poprawy.  

Jeżeli uczeń ubiega się o ocenę celującą, ze sprawdzianów i kartkówek musi uzyskać ocenę bardzo dobrą oraz - jeżeli nie 

przedstawił we wcześniej podanym terminie – wykonać wszystkie prace dodatkowe. 

Wyniki przeprowadzonej  poprawy muszą dawać podstawy do podwyższenia oceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYTERIA OCEN 

 

Ocena Opanowanie umiejętności i aktywności  Posiadana wiedza 

celująca - 

6 

Uczeń: 

1. potrafi samodzielnie i twórczo wykonać zadania wykraczające  poza zakres 

materiału oraz przygotować dodatkowe informacje na zajęcia, 

2. w czasie zajęć wykazuje postawę pełnego zaangażowania, jest pilny, pomaga 

innym w pracy, motywuje innych uczestników zajęć do pokonywania trudności, 

3.  korzysta z różnych źródeł w zdobywaniu wiedzy, wykorzystuje umiejętności 

informatyczne na innych lekcjach. 

Posiada wiedzę wykraczającą 

poza zakres materiału 

programowego. 

bardzo dobra – 

5 

Uczeń: 

1. potrafi samodzielnie wykonać zlecone prace na komputerze, zawsze kończy 

rozpoczętą pracę, 

2. jest aktywny na lekcji, chętnie pracuje, jest systematyczny, zawsze przygotowany 

do zajęć, 

3. opanował wszystkie wiadomości i umiejętności przewidziane w programie 

nauczania; potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę. 

Opanował materiał nauczania 

przewidziany programem 

dobra – 

4 

Uczeń: 

1. potrafi samodzielnie wykonać większość zadań na lekcji, 

2. jest zaangażowany w czasie wykonywania zadań; przeważnie kończy rozpoczęte 

na lekcji zadania, 

3. opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania; 

czasami korzysta z pomocy nauczyciela. 

Opanował materiał 

programowy w stopniu 

zadowalającym 

dostateczna – 

3 

Uczeń: 

1. potrafi samodzielnie wykonać proste zadania za pomocą komputera, 

2. pracuje nie zawsze systematycznie; nie wykorzystuje swoich możliwości; nie 

wykazuje większego zainteresowania przedmiotem, 

3. opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w programie 

nauczania; wymaga pomocy nauczyciela w większości podejmowanych działań. 

Opanował podstawowe 

elementy wiadomości 

programowych pozwalające 

mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień 

dopuszczająca – 

2 

Uczeń: 

1. nie potrafi samodzielnie wykonać zadania na komputerze, 

2. pracuje niechętnie i niesystematycznie; wykazuje niewielkie zainteresowanie 

Jego wiedza ma poważne 

braki 



przedmiotem, 

3. wymaga stałej pomocy podczas wykonywania zadań. 

niedostateczna – 

1 

Uczeń: 

1. nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń 

wymagających stosowania podstawowych umiejętności, 

2. nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, jest bierny zajęciach, 

3. nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

Braki w wiedzy są tak duże, 

że nie rokują one nadziei na 

ich usuniecie nawet przy 

pomocy n-la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA PROGRAMOWE 

 

Przypomnienie wieści 

z krainy komputerów 

Uczeń: 

• wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni komputerowej 

• przestrzega regulaminu pracowni i zasad bhp w pracy na komputerze w szkole i w domu 

• wymienia podstawowe fakty dotyczące historii powstania maszyn liczących i komputerów 

• wymienia i omawia wybrane elementy zestawu komputerowego 

• wykonuje podstawowe operacje na plikach i folderach (kopiuj, wklej, utwórz nowy folder 

Piszemy w programie MS 

Word 

• korzysta z podstawowych skrótów klawiszowych w edytorze tekstu Word 

• zna i stosuje podstawowe zasady formatowania tekstu 

• wstawia tabelę i tworzy w niej plan lekcji 

• wstawia do dokumentu obrazy i je formatuje 

• wstawia do dokumentu kształty i je formatuje 

• korzystając z programu Word, przygotowuje w zespole album przyrodniczy 

Więcej funkcji 

w programie Scratch 

• opisuje interfejs programu Scratch 

• wykorzystuje zmienne i  powtórzenia w tworzonym  programie 

• korzysta z pętli i  bloku poleceń w tworzonym programie 

• korzysta z instrukcji warunkowych przy tworzeniu programu 

Ruch i muzyka 

w programie MS 

PowerPoint 

• tworzy prezentacje w programie PowerPoint 

• tworzy album fotograficzny w programie PowerPoint 

• używa efektów przejść między slajdami w PowerPoint 

• używa różnych opcji animacji w prezentacji w programie PowerPoint 

• osadza w prezentacji w programie PowerPoint gotowe Kształty, pliki audio oraz pliki wideo 

 

 

 


