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WYMAGANIA edukacyjne NA OCENY ŚRÓDROCZNE i ROCZNE 

dla uczniów klasy 4 w roku szkolnym 2020/2021 z przedmiotu INFORMATYKA 

 
Uczeń: 

L.p. Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

1. - rozróżnia ikony aplikacji, 
dokumentu i skrótu; 

- tworzy i porządkuje w postaci 
sekwencji (liniowo) lub drzewa 
(nieliniowo) informacje, 
takie jak: 
a) obrazki i teksty ilustrujące 
wybrane sytuacje, 
b) obiekty z uwzględnieniem ich 
cech charakterystycznych; 

  - rozumie i potrafi wymienid 
zasady działania różnych licencji 
oprogramowania; 

2.  - układa skrypt wykorzystujący 
dźwięki; 

- wykorzystuje pętlę powtórz; - projektuje, tworzy i zapisuje w 
wizualnym języku 
programowania: 
pomysły historyjek i rozwiązania 
problemów, w tym proste 
algorytmy 
z wykorzystaniem poleceo 
sekwencyjnych, warunkowych i 
iteracyjnych oraz zdarzeo; 
- dodaje do skryptu własne 
dźwięki; 

- formułuje i zapisuje w postaci 
algorytmów polecenia składające 
się na rozwiązanie problemów z 
życia codziennego i z różnych 
przedmiotów, 
np. liczenie średniej, pisemne 
wykonanie działao 
arytmetycznych, takich 
jak dodawanie i odejmowanie; 
- testuje na komputerze swoje 
programy pod względem 
zgodności z przyjętymi 
założeniami i ewentualnie je 
poprawia, objaśnia przebieg 
działania programów; 

3. - tworzenia ilustracji w edytorze 
grafiki: rysuje za pomocą 
wybranych 
narzędzi; 
- korzysta z podstawowych 
narzędzi programu Paint; 

- przekształca obrazy, uzupełnia 
grafikę tekstem, 

- określa rozmiary obrazu; 
- przygotowuje rysunek do 
wydruku, nadając mu 
odpowiednie parametry; 

 - biegle posługuje się narzędziami 
programu Paint;  
- biegle posługuje się edytorem 
grafiki; 
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4. - wprowadza z klawiatury polskie 
znaki diakrytyczne i wielkie litery; 
- tworzenia dokumentów 
tekstowych: dobiera czcionkę; 

- tworzenia dokumentów 
tekstowych: formatuje akapity, 
ustala orientację strony 
dokumentu; 

- tworzenia dokumentów 
tekstowych: wstawia do tekstu 
ilustracje, napisy i kształty; 

- tworzenia dokumentów 
tekstowych: tworzy tabele oraz 
listy numerowane i punktowane; 
- przygotowuje dokument do 
wydruku; 
- wypełnia tabelę rysunkami 
wstawianymi z pliku; 
 

- nie popełnia błędów edycyjnych 
w tekście;  
- poprawnie umieszcza znaki 
przestankowe w tekście; 

5.  - potrafi dodawad puste slajdy w 
odpowiednim programie; 

- umieszcza pole tekstowe na 
slajdzie; 
- umieszcza elementy graficzne 
na slajdzie; 

- korzysta z różnych układów 
slajdów; 

- wykonuje prostą prezentację z 
efektami animacji; 
- tworzy slajdy z dźwiękami, 
zdjęciami, tabelami i wykresami; 

- łączy wiele prezentacji w jedną; 

6. - korzystania z arkusza 
kalkulacyjnego w trakcie 
rozwiązywania zadao 
związanych z prostymi 
obliczeniami: wprowadza dane 
do arkusza; 

- korzystania z arkusza 
kalkulacyjnego w trakcie 
rozwiązywania zadao 
związanych z prostymi 
obliczeniami: formatuje komórki; 

- korzystania z arkusza 
kalkulacyjnego w trakcie 
rozwiązywania zadao 
związanych z prostymi 
obliczeniami: definiuje proste 
formuły; 
- konstruuje tabele z danymi w 
arkuszu; 
- sortuje dane; 

- korzystania z arkusza 
kalkulacyjnego w trakcie 
rozwiązywania zadao 
związanych z prostymi 
obliczeniami: potrafi stworzyd 
wykres; 
- analizuje wykresy w programie 
kalkulacyjnym; 

- korzystania z arkusza 
kalkulacyjnego w trakcie 
rozwiązywania zadao 
związanych z prostymi 
obliczeniami: dobiera wykresy do 
danych i celów obliczeo; 

7. - zapisuje wynik pracy w swoim 
folderze;  

- zapisuje kopie plików na 
zewnętrznym przenośniku 
danych (pendrive); 
- zapisuje wyniki swojej pracy w 
chmurze; 
 
 
 
 

   

8. - wykorzystuje sied komputerową 
(szkolną, sied Internet) do 
wyszukiwania potrzebnych 
informacji i zasobów 
edukacyjnych, nawigując 
między stronami; 

- wykorzystuje sied komputerową 
(szkolną, sied Internet) jako 
medium komunikacyjne; 

- organizuje swoje pliki w 
folderach umieszczonych lokalnie 
lub w sieci; 

- wykorzystuje sied komputerową 
(szkolną, sied Internet) do pracy 
w wirtualnym środowisku (na 
platformie, w chmurze), stosując 
się do sposobów i zasad pracy w 
takim środowisku; 

 

9. - wymienia zagrożenia związane z 
powszechnym dostępem do 
technologii oraz 
do informacji; 

- zna zasady etykiety; - opisuje metody wystrzegania się 
zagrożeo związanych z 
powszechnym dostępem do 
technologii oraz do informacji; 

- potrafi zabezpieczyd przed 
zagrożeniem komputer wraz z 
zawartymi w nim informacjami; 
 

- ocenia dlaczego ważnym jest 
przestrzeganie regulaminu oraz 
zasad BHP panujących w 
pracowni komputerowej; 

L.p. zaznaczone kolorem zielonym oznaczają wymagania edukacyjne na oceny śródroczne, pozostałe na oceny roczne. 
 



Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11 w Krakowie 

Sposoby sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów: 
 

1. Ćwiczenia praktyczne – są to zadania praktyczne, które uczeo wykonuje podczas lekcji. 

2. Sprawdzian – w formie pisemnej i praktycznej. Obejmuje on  obejmujący materiał nauczania z jednego działu (zapowiedziany z 7 dniowym wyprzedzeniem). 

3. Kartkówka –  w formie pisemnej. Zapowiedziana kartkówka obejmuje 2 lekcje wstecz, a niezapowiedziana jedną. 

4. Odpowiedź ustna – obejmuje zakres aktualnie omawianego działu lub 2 lekcji wstecz. 

5. Praca domowa – zadania praktyczne, pisemne lub przedstawione w formie ustnej.  

6. Zaangażowanie i umiejętnośd pracy w grupie  

7. Prace dodatkowe – obejmuje dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy 

naukowych, prezentacji.  

 
Warunki otrzymania oceny wyższej od przewidywanej: 
 

1. Uczeo lub jego rodzice mogą złożyd pisemny wniosek do nauczyciela o ustalenie wyższej, niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych w 
terminie do trzech dni roboczych od uzyskania informacji. 

2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest obowiązany dokonad analizy zasadności wniosku według następujących kryteriów: 
1)  uczeo był obecny na 90% zajęd edukacyjnych z danego przedmiotu, 
2)  w całorocznym ocenianiu bieżącym występuje przynajmniej 50% ocen równych lub wyższych od oceny, o którą ubiega się uczeo. 

3. W oparciu o tę analizę nauczyciel może ocenę podwyższyd lub utrzymad. 
4. Nauczyciel może dokonad sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w formie ustnej lub pisemnej w obszarze uznanym przez niego za konieczny. 
5. Uczeo otrzymuje informację (uzasadnienie) od nauczyciela o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej z zajęd edukacyjnych. 
6. Ustalona w tym trybie postępowania ocena klasyfikacyjna jest ostateczna. 
7. Uczeo lub jego rodzice mogą zgłosid nie później, niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakooczenia rocznych zajęd dydaktyczno – wychowawczych zastrzeżenia do 

Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 
8. Dyrektor bada zasadnośd odwołania i podejmuje określoną ustawą decyzję. 
 
 

Krzysztof Kożyczkowski 
NAUCZYCIEL INFORMATYKI 


