
Kryteria oceniania uczniów z informatyki 
w gimnazjum w klasie IIIa - IIIe 

 

 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobry 
oraz wymagania ponadprogramowe: 
 

 posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 
dla klasy III gimnazjum, 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

 rozwiązuje zadania wykraczające poza program (dodatkowe), proponuje 
zadania nietypowe,  

 wykonuje dodatkowe prace w programach komputerowych nie objętych 
programem nauczania, np. tworzenie stron internetowych,  

 wykorzystuje sieć Internet jako szerokie źródło informacji,  

 bierze udział w konkursach dotyczących informatyki.  
  
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 
 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 
nauczania w klasie III,  

 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 
nauczania,  

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych 
i problemów w nowych sytuacjach,  

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w dziedzinie obsługi 
środowiska Windows,  

 wykorzystuje szerokie możliwości edytora tekstu do tworzenia różnego typu 
dokumentów (podanie, gazetka szkolna, plakat, ogłoszenie),  

 samodzielnie wykonuje obliczenia w arkusz kalkulacyjnym z zastosowaniem 
niezbędnych formuł i funkcji, umie tworzyć różne rodzaje wykresów, 

 potrafi utworzyć bazę danych z różnych dziedzin życia, posortować informacje 
oraz wyszukać potrzebne dane wykorzystując złożone kryterium 
wyszukiwania,  

 wykorzystuje możliwości edytora graficznego do przygotowania zadanych prac 
graficznych,  

 potrafi tworzyć dokumenty, będące połączeniem istniejących dokumentów 
utworzonych w różnych programach (połączenie grafiki czy arkusza 
z tekstem),  

 potrafi wyszukać interesujące wiadomości w Internecie,  

 potrafi zakładać konta internetowe, wysyłać i odbierać pocztę,  

 korzysta z pomocy wbudowanych do programów użytkowych.  
 

 
  
 
 
 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 
 

 opanował istotny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 
nauczania w klasie 3 na poziomie przekraczającym wymagania zawarte 
w podstawie programowej,  

 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania,  

 stosuje zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów znanych 
z lekcji informatyki,  

 w miarę swobodnie posługuje się wiadomościami w dziedzinie obsługi 
środowiska Windows,  

 wykorzystuje główne możliwości edytora tekstu do tworzenia różnego typu 
dokumentów,  

 potrafi wykonać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym z zastosowaniem 
niezbędnych formuł i funkcji, umie tworzyć proste rodzaje wykresów, stosuje 
adresowanie bezwzględne,  

 potrafi utworzyć bazę danych z różnych dziedzin życia, posortować informacje 
oraz wyszukać potrzebne dane wykorzystując pojedyncze kryterium 
wyszukiwania,  

 wykorzystuje wybrane możliwości edytora graficznego do przygotowania 
zadanych prac graficznych,  

 potrafi poruszać się po sieci Internet.  
  
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń spełniający wymagania podstawowe, który: 
 

 opanował zakres wiedzy i umiejętności określone podstawą programową,  

 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub 
praktyczne o średnim stopniu trudności z pomocą nauczyciela,  

 mało efektywnie pracuje na lekcjach,  

 opanował najważniejsze umiejętności w zakresie obsługi środowiska pracy 
i wykorzystania programów użytkowych.  

  
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń spełniający wymagania konieczne, który: 
 

 ma braki w opanowaniu podstaw programowych,  

 opanował niezbędne umiejętności posługiwania się komputerem,  

 wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności, najczęściej 
z pomocą nauczyciela,  

 wykazuje brak samodzielności,  

 nie wykonuje zadań w określonym czasie.  
  
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

 nie opanował zakresu wiedzy i umiejętności określonych podstawą 
programową,  

 nie potrafi wykonać najprostszych zadań w zakresie obsługi środowiska pracy,  

 nie potrafi w najprostszym zakresie korzystać z programów użytkowych.  
  
 

 


