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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

1. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:  

• z dużym zaangażowaniem podejmuje działania realizowane na zajęciach,  

• poszukuje twórczych rozwiązań, trafnie określa cel podejmowanych działań, z pasją realizuje 

swoje pomysły, testuje rozwiązania i w razie potrzeby je poprawia,  

• zawsze pracuje samodzielnie i pomaga innym,  

• chętnie podejmuje się wykonania zadań dodatkowych i wykonuje je z należytą starannością,  

• świadomie i odpowiedzialnie współpracuje z innymi podczas realizacji różnych projektów oraz 

chętnie reprezentuje swoją grupę podczas prezentacji efektów pracy,  

• rozumie i wyjaśnia innym treści realizowane podczas zajęć,  

• wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych, przede wszystkim w nowych 

sytuacjach,  

• świadomie przestrzega prawa autorskiego i postępuje etycznie z informacjami oraz wyjaśnia 

innym wagę tych zagadnień,  

• zawsze przestrzega zasad BHP, dba o sprzęt w pracowni komputerowej oraz wyjaśnia znaczenie 

tych kwestii.  

 

2. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  

• chętnie podejmuje działania realizowane na zajęciach,  

• poszukuje rozwiązań, określa cel podejmowanych działań, realizuje swoje pomysły, testuje  i w 

razie potrzeby je poprawia,  

• pracuje samodzielnie,  

• czasem podejmuje się wykonania zadań dodatkowych,  

• odpowiedzialnie współpracuje z innymi podczas realizacji różnych projektów, czasem 

reprezentując swoją grupę podczas prezentacji efektów pracy,  

• rozumie treści realizowane podczas zajęć,  

• potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w znanych, a czasami w nowych sytuacjach,  

• świadomie przestrzega prawa autorskiego i postępuje etycznie z informacjami, zawsze 

przestrzega zasad BHP i dba o sprzęt w pracowni komputerowej.  

 

3. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:  

• podejmuje działania realizowane na zajęciach,  

• poszukuje rozwiązań, realizuje swoje pomysły oraz je testuje i w razie potrzeby poprawia,  

• przeważnie pracuje samodzielnie, ale czasem potrzebuje pomocy nauczyciela,  

• współpracuje z innymi podczas realizacji różnych projektów oraz uczestniczy w przygotowaniu 

treści do prezentacji efektów pracy grupy,  rozumie treści realizowane podczas zajęć,  

• potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w znanych sytuacjach,  przestrzega prawa 

autorskiego i postępuje etycznie z informacjami,   

• przestrzega zasad BHP i dba o sprzęt w pracowni komputerowej.  

 

4. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  

• podejmuje działania realizowane na zajęciach, ale potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela,  

• we współpracy z innymi poszukuje rozwiązań, realizuje swoje pomysły oraz po wskazaniu 

usterek dokonuje poprawek,  

• stara się pracować samodzielnie, ale często potrzebuje pomocy nauczyciela,  

• współpracuje z innymi podczas realizacji różnych projektów oraz z niewielkim 

zaangażowaniem uczestniczy w przygotowaniu treści do prezentacji efektów pracy grupy,  

• rozumie treści realizowane podczas zajęć, czasem wymaga pomocy w ich zrozumieniu,  

• wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w znanych sytuacjach, niekiedy korzysta  

z pomocy innych,  

• przestrzega prawa autorskiego po zwróceniu uwagi na ważne kwestie z nim związane,   
przestrzega zasad BHP.  
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5. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  

• niechętnie podejmuje działania realizowane na zajęciach pomimo zachęty ze strony 

nauczyciela,  

• we współpracy z innymi poszukuje rozwiązań i tylko z pomocą realizuje swoje pomysły,  

• niechętnie pracuje samodzielnie, często potrzebuje pomocy nauczyciela,  

• przyjmuje bierną postawę podczas realizacji różnych projektów oraz z niewielkim 

zaangażowaniem uczestniczy w przygotowaniu treści do prezentacji efektów pracy grupy,  

• wymaga dodatkowych instrukcji i pomocy nauczyciela podczas realizowania różnych 

zagadnień,   

• stara się wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w znanych sytuacjach, ale potrzebuje 

pomocy nauczyciela,  

• przestrzega prawa autorskiego najczęściej po zwróceniu uwagi na ważne kwestie z nim 

związane,   

• stara się przestrzegać zasad BHP.  

 
 

 


