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Rozpoznaniu poziomu wiedzy ucznia i jego postępów w opanowaniu wiadomości 

i umiejętności służą: 

 obserwacja bieżącej pracy; 

 obserwacja ucznia na lekcji (m.in. samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń, 

aktywność na lekcji);  

 wykonana przez ucznia praca – utworzony lub zmodyfikowany dokument 

komputerowy, m.in. rysunek, prezentacja, tekst;  

 zadania sprawdzające.  

 

Zajęcia komputerowe w klasach I-III polegają głównie na wykonywaniu ćwiczeń 

z wykorzystaniem komputera. Podczas lekcji nauczyciel zbiera wiele informacji  

o umiejętnościach uczniów oraz o ich sprawności w posługiwaniu się narzędziami TI.  

 

Nauczyciel obserwuje, czy działania podejmowane przez uczniów, w celu rozwiązania 

ćwiczenia, wynikają z nabytych umiejętności i czy są to działania świadome oraz czy uczeń 

wykonuje wszystkie czynności planowo i nie działa chaotycznie lub przypadkowo. 

 

Podczas wykonywania ćwiczeń nauczyciel ocenia  na tej samej lekcji wszystkich 

uczniów, choćby w formie krótkiego, motywującego komentarza, np. super, bardzo dobrze, 

dobrze, nieźle itp. 

 

Premiuje  uczniów (również słownie) za wykonanie ćwiczenia samodzielnie i poprawnie. 

Czas wykonania zadania nie jest miernikiem oceny. Niektórzy uczniowie mniej sprawnie 

posługują się klawiaturą czy myszą.  

 

W trakcie wykonywania ćwiczeń nauczyciel zadaje uczniom pytania o sposób 

otrzymania danego rozwiązania. Uczeń odpowiadający na lekcji na pytania dodatkowe lub 

wykonujący dodatkowe ćwiczenia jest za to również oceniany. 

 



Uczeń nie jest oceniany negatywnie, nawet jeśli ćwiczenie zostało wykonane 

niepoprawnie. Prowadzący wskazuje, na czym polega popełniony błąd i naprowadza ucznia 

na poprawne rozwiązanie, udzielając wskazówek lub zadając pytania pomocnicze. Jeśli uczeń 

ma trudności w wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń, zawsze motywuje  go pozytywnie, 

doszukując się nawet drobnych walorów w wykonywanych przez niego czynnościach i 

zachęca do dalszej pracy.  

 

W klasach I-III dla większości uczniów przygoda z komputerem dopiero się zaczyna. 

Nauczyciel tak organizuje pracę na lekcji, aby uczniowie początkujący nie czuli się gorsi. 

Zwraca  szczególną uwagę na postępy w zdobywaniu wiedzy i odpowiednio je premiuje.  

 

Na tym etapie edukacyjnym sprawność uczniów w posługiwaniu się narzędziami TI nie 

jest doskonała (np. edytorem grafiki). W klasach I-III nauczyciel koncentruje się przede 

wszystkim na umiejętnościach rozwiązywania prostych ćwiczeń praktycznych (wynikających 

z treści nauczania dla I etapu edukacyjnego), a nie na poznawaniu przez uczniów wszystkich 

możliwości danego programu.  

 

Dla uczniów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami związanymi 

z wykorzystywaniem komputera są przygotowywane ćwiczenia trochę trudniejsze, aby mogli 

wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. 

 

Ćwiczenia sprawdzające są precyzyjnie określone i dokładnie przygotowane, w formie 

zrozumiałej dla ucznia i ułatwiającej jednoznaczną ocenę. Forma zadań nie odbiega od 

ćwiczeń, które uczniowie wykonują na zajęciach. W ocenie ćwiczenia prowadzący 

uwzględnia wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią.  

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 

 

1. Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów: 

    - w dzienniku lekcyjnym 

 

2.  Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się: 

    - pochwały ustne 

    - symbole literowe: A,B,C,D,E 

 

Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen literowych: 

    - ocena celująca – A+ 

    - ocena bardzo dobra - A 

    - ocena dobra - B 

    - ocena dostateczna - C 

    - ocena dopuszczająca - D 

    - ocena niedostateczna  – E 

     

W ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie +(plus) i – (minus) 

 

 

 



Korzystając z zapisów umieszczonych w tabelach, nauczyciel formułuje  ocenę dla 

każdego ucznia.  

 

Symbole 

literowe 

 

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 

Klasa I 

 

A+ Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, 

posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, bezpiecznie 

korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z 

komputera 

A Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, 

myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera żeby nie 

narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania 

z komputera. 

B Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i 

klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba 

korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia. 

C Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, 

korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie 

narażać swojego zdrowia 

D Słabo opanował wiedzę i umiejętności . w sytuacjach trudniejszych nie radzi 

sobie bez pomocy. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: 

korzysta z pomocą nauczyciela z myszki i klawiatury. Ma problemy z 

wykonywaniem ćwiczenia zgodnie z treścią. Często jest nieprzygotowany do 

zajęć. 

E Nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą komputera 

i oprogramowania. Nie wykonuje ćwiczeń. Jest nieprzygotowany do zajęć. Nie 

wie, jak korzystać z komputera, aby nie narażać zdrowia. 

 

 

 

Symbole 

literowe 

 

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 

Klasa II 

 

A+ Potrafi samodzielnie w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości. Potrafi 

samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające podczas pracy z 

przewidzianym programem komputerowym. Jest zaangażowany w pracę i 

przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

A Potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności (poznanie 

możliwości programu na którym pracuje. Operuje poznaną terminologią 

informatyczną. Wykazuje się dużą starannością i sumiennością, efektywnie 

wykorzystuje czas pracy 

B Wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje 

zagadnienia i nie widać inwencji twórczej dziecka. Uczeń rozumie poznaną 

terminologię informatyczną i w znacznym stopniu nią się posługuje. Nie 

zawsze efektywnie wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu staranności i 

systematyczności w działaniu. 

C Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Zna klawiaturę, 



spełnia wymagania podstawowe określone w programie. Jest mało 

samodzielny, czasami wymaga ukierunkowania. Wykonuje zadania na miarę 

swoich możliwości, zna podstawowe funkcje i opcje programu 

D Posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych określonych w 

programie. Podczas wykonywania zadań wymaga mobilizacji i pomocy 

nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej 

jak i działania praktycznego. Słabo angażuje się w pracę. 

E Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych 

objętych programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych 

nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w pracę, nie stara się 

dostosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 

Symbole 

literowe 

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 

Klasa III 
 

A+ Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektywnie 

wykorzystuje czas pracy, jest zaangażowany i aktywny. Doskonale posługuje 

się wybranymi narzędziami z Przybornika. Potrafi w pełni wykorzystać 

zdobyta wiadomości i umiejętności. Samodzielnie i sprawnie wyszukuje 

potrzebne informacje na stronach www. 

A Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Sprawnie posługuje się myszką. 

Samodzielnie korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze. Zna 

zastosowanie kalkulatora. Samodzielnie kopiuje, usuwa, zmniejsza i 

powiększa, zapisuje pliki oraz zmienia położenie przedmiotów. 

B Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad. Korzysta z 

wybranych klawiszy na klawiaturze. Posługuje się narzędziami z Przybornika. 

Nie ma większych problemów użyciem poznanych narzędzi oraz wykorzystuje 

umiejętności kopiowania, usuwania, pomniejszania, powiększania, obracania 

elementów. Pisze za pomocą klawiatury. 

C Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest słabo 

zaangażowany w pracę. Zna klawiaturę, bez większych problemów posługuje 

się myszką. Ma czasami problem z użyciem poznanych narzędzi. Często 

potrzebuje pomocy przy zapisywaniu plików. Uruchamia przeglądarkę, z 

pomocą wyszukuje informacje. 

D Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Potrzebuje pomocy posługując 

się wybranymi narzędziami. Z pomocą nauczyciela otwiera i zamyka program 

Word ma problemy posługując się klawiszami. Popełnia liczne błędy zarówno 

w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i działania praktycznego. 

E Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych 

objętych programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych 

nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w prace, nie stara się stosować 

do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

 

 

 

 



WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA PO UKOŃCZENIU KLAS 1- III 

 

Wymagania szczegółowe na koniec klasy I szkoły podstawowej 

Uczeń kończący klasę I: 

- posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z 

myszy i klawiatury; 

- wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia; 

- stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

 

Wymagania szczegółowe na koniec klasy II szkoły podstawowej 

Uczeń kończący klasę II: 

– umie obsługiwać komputer 

– posługuje się myszą i klawiaturą 

– poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego 

– posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje 

zainteresowania 

– wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur 

– zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu 

– ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania 

swojego adresu 

– stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu 

 

Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej  

Uczeń kończący klasę III 

Umie obsługiwać komputer: 

- posługuje się myszą i klawiaturą, 

- poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego; 

- posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje 

zainteresowania; korzysta z opcji w programach; 

- wyszukuje i korzysta z informacji: 

- przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), 

- dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym 

zakresie, 

- odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; 

Tworzy teksty i rysunki: 

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

- wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur; 

Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: 

- wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty 

społeczne,  

- ma wiadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania 

swojego adresu, 

- stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. 

 


