
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY I – III SP. 
 

 

 

Ocenianie powinno:  

• dawać dziecku informacje o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko 

jest na drodze do osiągnięcia celu,  

• uwzględniać możliwości dziecka,  

• brać pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie jakiegoś 

zadania,  

• zachęcać do dalszej pracy, uświadamiać, że wysiłek się opłaca,  

• nie pełnić funkcji kary czy nagrody,  

• nie zawierać krytyki osoby,  

• uwzględniać postęp, jaki dokonał się w dziecku.  

 

Oceniając postępy uczniów należy brać pod uwagę oprócz wiedzy i umiejętności:  

• wkład pracy dziecka,  

• efekt jaki on osiąga,  

• jego możliwości.  

 

Sposoby oceniania:  

• Ocena werbalna - ukierunkowywanie ucznia do osiągnięcia celu;  

• Ocena gestem i mimiką;  

• Ocena wyrażona w stopniu;  

• Ocena opisowa;  

 

Formy oceniania:  

• na bieżąco – bezpośrednio po wykonanej pracy w formie ustnej wypowiedzi 

nauczyciela skierowanej bezpośrednio do ucznia.  

Ocena bieżąca dokumentowana jest w dzienniku lekcyjnym i zawiera zapis cyfrowy: 

6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Oceny bieżące mogą być uzupełniane znakami „+” i „-”. 

• semestralne – w  postaci oceny opisowej opracowanej przez nauczyciela uczącego w 

danej klasie;  

• roczne – w formie świadectwa szkolnego zawierającego opis stopnia opanowania 

zrealizowanych treści programowych obowiązujących w danej  

 

Przy ocenianiu bieżącym wykorzystywana jest następująca gradacja ocen: 
6 - Uczeń wyjątkowo dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania i często 

jego umiejętności wykraczają poza program. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą 

i umiejętnościami. Stale wykonuje prace na wysokim poziomie. Wykazuje zaangażowanie, 

inicjatywę i oryginalność. 

5 - Uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nauczania w danej klasie. Bardzo dobrze wykonuje swoje prace. Wykazuje 

aktywność i zaangażowanie. 



4 - Uczeń dobrze opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

w danej klasie i potrafi je zastosować w sytuacjach typowych, według podanych wzorów 

znanych z lekcji.  

3 - Uczeń ma trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności. Stara się 

wykonywać wymagane polecenia, ale przy stałej pomocy nauczyciela. 

2 - Uczeń ma problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności na poziomie 

podstawowym. Zadania często wykonuje przy pomocy nauczyciela. 

1 - Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym. Nie potrafi 

wykonać zadania nawet z pomocą nauczyciela. 

Ocenie bieżącej podlegają wszystkie działania ucznia m.in.: praca na lekcji, sprawdziany 

umiejętności, przygotowanie do lekcji. 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

 

Klasa 1 

•  posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając 

z myszy i klawiatury; 

• zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa korzystania z komputera; 

• stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

• wykorzystuje narzędzia programu do wykonania prostego rysunku w edytorze grafiki, 

• edytor tekstu Notatnik: zna zasady wpisywania tekstu, porusza się kursorem po tekście. 

 

Klasa 2 

• Stosuje zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem, 

• uruchamia programy klikając na ikonę lub z menu Start, 

• posługuje się myszka i klawiaturą, 

•   właściwie organizuje własne działania; 

•   ustala kolejność czynności; 

•   wybiera najwłaściwszy sposób realizacji zadania; 

•   umie dobrać narzędzia, przybory i materiały, 

• rozpoznaje i nazywa urządzenia w pracowni, 

• wykorzystuje poznane narzędzia do wykonania rysunku w edytorze grafiki, 

• pisze i formatuje proste teksty. 

 

Klasa 3 

Uczeń kończący klasę III: 

1) umie obsługiwać komputer: 

a) posługuje się myszą i klawiaturą, 

b) poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego; 

2) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje 

zainteresowania; korzysta z opcji w programach; 

3) wyszukuje i korzysta z informacji: 

a) przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej 

szkoły), 

b) dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach 

w określonym zakresie, 

c) odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; 



4) tworzy teksty i rysunki: 

a) wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, 

b) wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki; 

5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: 

a) wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza 

kontakty społeczne, 

b) ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów 

i po dawania swojego adresu, 

c) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu 

i multimediów. 

Opracowała 

Małgorzata Kujda 


