Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych i informatyki.
Klasy IV-VI.
WYMAGANIA:
1.
Radzenie sobie z używanym na lekcjach sprzętem i oprogramowaniem przystosowanym do
możliwości ucznia.
Uczniowie powinni sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i
okien dialogowych, posługiwać się paskami narzędzi, odczytywać i prawidłowo interpretować
znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy, ale przede wszystkim tworzyć dokumenty, a
następnie zapisywać je, drukować lub prezentować.
2.
Wykonywanie za pomocą komputera konkretnych zadań powiązanych z nauką w szkole.
Uczniowie powinni w trakcie lekcji wykonywać za pomocą komputera prace i przedstawiać ich wyniki
w postaci wydrukowanego tekstu, prezentacji, grafiki, arkusza, procedury. Rozwiązywać problemy i
podejmować decyzje z wykorzystaniem komputera.
3.
Wykorzystywanie komputera do nauki, rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy.
Uczniowie powinni umieć posługiwać się programami multimedialnymi, edukacyjnymi oraz korzystać
z zasobów Internetu. Powinni także poznać typowe aplikacje wspomagające zarówno uczenie się, jak
i prezentowanie wiadomości.
4.
Umiejętność wyszukiwania informacji. Uczniowie powinni zdobywać i porządkować
potrzebne informacje z różnych źródeł, przekształcać te informacje na użyteczne wiadomości i
umiejętności, przedstawiać informacje w zrozumiałej formie.
5.
Przestrzeganie prawa i zasad współżycia, również w świecie wirtualnym. Obejmuje to w
szczególności świadome stosowanie zasad korzystania z oprogramowania, przestrzeganie praw
autorskich, podporządkowanie się netykiecie, czyli zasadom zachowania się w sieci, uświadamianie
sobie zagrożeń związanych z szybkim rozwojem technologii informacyjnej.

OCENIANIE:
Zajęcia komputerowe i informatyka w klasie 4 to w większości ćwiczenia praktyczne. Ćwiczenia te
powinny się kończyć wykonaniem określonej pracy i wynik tej pracy na lekcji będzie oceniany.
Oceniane głównie będzie, czy jest on zgodny z postawionym zadaniem, przykładowo: czy procedura
utworzona przez ucznia daje właściwy wynik. Mniejsze znaczenie ma sposób rozwiązania. Jeśli wynik
jest dobry, ocena pracy ucznia jest dobra, jeśli dodatkowo sposób rozwiązania jest interesujący,
można ocenić pracę bardzo dobrze. Na wystawioną ocenę może również wpływać sposób pracy
ucznia w trakcie lekcji, jego zaangażowanie, ocena z kartkówek i sprawdzianów (nie więcej niż 2 w
semestrze, wcześniej zapowiedziane).

Podręcznik ucznia
• Jochemczyk W., Krajewska-Kranas I., Kranas W., Samulska A., Wyczółkowski M., Lekcje z
komputerem dla klasy 5 i 6; Informatyka dla klasy 4. Podręczniki do zajęć komputerowych i
informatyki dla szkoły podstawowej. WSiP.

Co uczniowie powinni przynosić na lekcje?
• Zeszyt

Forma aktywności

Jak często występuje?

Uwagi

Ćwiczenia wykonywane w trakcie
lekcji

W zasadzie na każdej lekcji

Sprawdzane są wyniki pracy

Praca na lekcji

Na każdej lekcji

Sprawdzany jest sposób pracy,
aktywność, przestrzeganie
zasad bezpiecznej pracy

Odpowiedzi ustne, udział
dyskusjach

czasami

kartkówki, sprawdziany

Raz, dwa razy w semestrze lub
wcale.

Prace domowe

czasami

Referaty, opracowania

Nie wymagają użycia komputera

Głównie w ramach realizacji
projektów (ciągów lekcji)

Przygotowanie do lekcji

Zeszyt – na każdej lekcji.

Udział w konkursach

nieobowiązkowo

wpływa na podwyższenie oceny

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:
CELUJĄCĄ
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane w ramach lekcji i
zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w
programie zajęć komputerowych. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Bezbłędnie wykonuje
ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach
informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace
informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym
nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach.

BARDZO DOBRĄ
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane w ramach lekcji.
Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie zajęć komputerowych. Na lekcjach jest
aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze zdąży wykonać ćwiczenia
na lekcji i robi to bezbłędnie.
DOBRĄ
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość
wiadomości i umiejętności, zawartych w programie zajęć komputerowych.
Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na
lekcji i robi to niemal bezbłędnie.
W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń osiągnął podstawowe umiejętności
wymienione w podstawie programowej, czyli:
• Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i

ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i internetu.
• Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
• Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą

komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych
liczbowych.
• Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
• Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do

rozwijania zainteresowań.
DOSTATECZNĄ
Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował
wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie
programowej zajęć komputerowych. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje
postępy. Zazwyczaj zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji.
DOPUSZCZAJĄCĄ
Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności
zawartych w podstawie programowej. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są
zmienne, nie udaje mu się ukończyć wykonania niektórych ćwiczeń na lekcji. Braki w wiadomościach i
umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i
umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki.
NIEDOSTATECZNĄ
Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych
umiejętności zawartych w podstawie programowej. Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji,
nie pracuje na lekcji lub nie udaje mu się ukończyć wykonania ćwiczeń na lekcji. Nie ma wiadomości i
umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.
Jak uczeń może poprawić ocenę?

Wykonując powtórnie najgorzej ocenione zadania (lub zadania podobnego typu) w trakcie
dodatkowych zajęć poza lekcją (np. w godzinach, kiedy pracownia jest otwarta) lub w domu, jeśli jest
taka możliwość i można wierzyć, że będzie pracować samodzielnie.
Ile razy w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do lekcji?
Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji raz w semestrze. Swoje nieprzygotowanie powinien
zgłosić nauczycielowi przed lekcją. To nie zwalnia go jednak z udziału w lekcji (jeśli to konieczne, na
lekcji mogą pomagać mu koledzy i nauczyciel).

