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Przedmiotowe zasady oceniania w Szkole Podstawowej nr 1            

im. Jana Pawła II w Sochaczewie z przedmiotu informatyka                    

w roku szkolnym 2022/23 w klasach 3 

Podstawa prawna :  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych poz. 1780, Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II  Roz. VI ,& 46 , podstawę programową z przedmiotu informatyka 
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1. Wymagania edukacyjne. 
Szczegółowe wymagania edukacyjne, wynikające z podstawy programowej oraz realizowanego programu nauczania informatyki w SP1 
stanowią załącznik do niniejszego PZO. O wymaganiach edukacyjnych, sposobach i formach sprawdzania osiągnięć oraz zasadach 
oceniania, uczniowie informowani są na pierwszych w danym  roku szkolnym zajęciach, co potwierdzane jest odpowiednim wpisem w e - 
dzienniku. Uczniowie są również informowani o możliwości wglądu do przedmiotowych zasad oceniania z informatyki na szkolnej stronie 
www. 
 
2. Metody, formy i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniane są zgodnie z wymaganiami na poszczególne oceny. Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W klasie III  szkoły podstawowej obowiązuje literowy 
system oceniania bieżącego: 
 
Wspaniale (W) otrzymuje uczeń który: 
• umie obsługiwać komputer  
• rozumie, analizuje i rozwiązuje problem 
• nazywa elementy zestawu komputerowego 
• posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi 
• bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 
 
Bardzo dobrze (B) otrzymuje uczeń który: 
• 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 
• korzysta i umie prawidłowo zastosować poznane elementy edytora grafiki. 
 
Dobrze (D) otrzymuje uczeń który: 
• 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 
• korzysta, ale popełnia nieliczne błędy korzystając z poznanych elementów edytora grafiki 
 
Trochę opanowałeś (T) otrzymuje uczeń który: 
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• 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 
• korzystać z poznanych elementów edytora grafiki z pomocą nauczyciela 
 
Słabo opanowałeś (S) otrzymuje uczeń który: 
• 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 
• zna poznane elementy edytora grafiki, ale  nie potrafi ich prawidłowo zastosować 
 
Nie opanowałeś (N) otrzymuje uczeń który: 
• 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 
 
Podczas oceny sprawdzianów, ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem komputera stosuje się następującą skalę:  
• 98% - 100% poprawnych odpowiedzi –  W  
• 91 – 97% poprawnych odpowiedzi – B  
• 76 – 90% poprawnych odpowiedzi – D 
• 51 – 75% poprawnych odpowiedzi – T 
• 36 – 50% poprawnych odpowiedzi – S 
• do 35% poprawnych odpowiedzi – N 
 
Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane jest raz w ciągu roku szkolnego. W klasie 
trzeciej ocena bieżąca/cząstkowa wyrażona jest za pomocą znaków literowych ocena klasyfikacyjna roczna i śródroczna odnotowywana 
jest w e-dzienniku zapisem „uczestniczył/uczestniczyła”. Ocena klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości 
i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia informatyki w klasie trzecie oraz zaangażowanie 
ucznia w zajęcia dodatkowe z informatyki. Ocenianie powinno być systematyczne, obejmować różne formy. Aktywność ucznia na 
zajęciach oznacza się plusem „+”. Trzy plusy są równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny B. Brak lub nie wykonanie zadania 
oznacza się minusem „ –” . Trzy minusy są równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny N. Ocena z zajęć dodatkowych 
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z informatyki zapisana jest na świadectwie szkolnym (uczestniczył/ uczestniczyła) w e - dzienniku. Przy wystawianiu oceny rocznej bierze 
się pod uwagę I i II semestr roku szkolnego. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zatwierdza rada pedagogiczna. 
 
3. Dokumentowanie postępów w nauce i osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
Uzyskane przez ucznia oceny odnotowane są na bieżąco w e – dzienniku. Postępy w nauce oraz osiągnięcia ucznia dokumentowane są 
również w postaci zbioru jego prac pisemnych/ praktycznych oraz innych, dotyczących ucznia, dokumentów. 
 
4. Informowanie ucznia o jego postępach w nauce lub ich braku. 
Każdy uczeń informowany jest na bieżąco o uzyskiwanych przez niego ocenach oraz poczynionych przez niego postępach w nauce. 
Informacje przekazywane są na lekcjach przedmiotu oraz w indywidualnych rozmowach z uczniem. 
 
5. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia,  
    jego postępach w nauce i osiąganych wynikach. 
a) O wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i treści realizowanego programu oraz sposobach sprawdzania   
    osiągnięć ucznia rodzice informowani są w bezpośrednich kontaktach z nauczycielem przedmiotu, podczas ich wizyt w szkole. Na  
    klasowych zebraniach rodzice informowani są również przez wychowawcę klasy o możliwości wglądu do  
    przedmiotowego systemu oceniania z informatyki na szkolnej stronie www. 
b) Informacje o osiąganych przez siebie wynikach w nauce uczeń zobowiązany jest systematycznie przekazywać rodzicom. Ponadto  
    informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach ucznia w nauce, a także o trudnościach i uzdolnieniach ucznia, są przekazywane  
    rodzicom w bezpośrednich kontaktach z nauczycielem przedmiotu, przez wychowawcę podczas klasowych zebrań rodziców oraz  
    poprzez odpowiednie wpisy w e-dzienniku. 
 
6. Współdziałanie z rodzicami w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania. W przypadku, gdy uczeń osiąga niezadowalające 
wyniki w nauce, rodzice są o tym informowani zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Podczas wizyt rodziców w szkole rodzice 
i nauczyciel przedmiotu wspólnie ustalają przyczynę trudności szkolnych ucznia w zakresie informatyki oraz sposobu pomocy uczniowi, 
umożliwiający mu uzupełnienie braków. 
 
7. Możliwości, warunki i tryb poprawiania ocen cząstkowych. 
Uczeń ma prawo do poprawienia cząstkowej niesatysfakcjonującej oceny. Nauczyciel wspólnie z rodzicem/opiekunem ucznia ustala 
termin oraz formę poprawy. Poprawiona ocena zostaje odnotowana w e – dzienniku  obok poprawianej  przy czym ocena poprawiona 
jest uznawana za jedyną i ostateczną. 
 
8. Zasady wglądu uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) do kontrolnych prac pisemnych. 
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Pisemne prace kontrolne uczniów są przechowywane przez nauczyciela do zakończenia roku szkolnego, w którym były pisane/ 
wykonywane. Sprawdzone i ocenione prace pisemne w terminie do 2 tygodni od dnia ich pisania są oddawane do wglądu uczniom na 
lekcji przedmiotu, podczas której następuje szczegółowe omówienie zadań zawartych w pracy. Pisemne prace kontrolne uczniów są 
udostępniane do wglądu rodzicom w czasie ich wizyty w szkole. Pozostałe prace przechowywane będą na zasobach komputerowych 
w pracowni komputerowej SP1. 
 
 
9. Zdalne nauczanie. 
Zdalne nauczanie będzie realizowane poprzez Teams, pocztę Zenbox, dziennik elektroniczny, e-podręczniki oraz inne komunikatory (co 
najmniej 50% zajęć będzie realizowanych poprzez komunikatory). Sugerowane byłoby posiadanie przez uczniów Internetu, komputera, 
mikrofonu i słuchawek oraz konta na pocztę elektroniczną gmail. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonywać 
wskazane zadania.  
Oceniane będą odpowiedzi ustne, aktywność podczas zajęć, jakość i terminowość odsyłanych prac, sprawdziany z użyciem wskazanych 
przez nauczyciela  aplikacji. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych podczas zdalnego nauczania w ciągu dwóch tygodni 
w formie uzgodnionej z nauczycielem. 
Prace domowe będą zadawane w e-dzienniku, w zakładce prace domowe. Sposób odesłania pracy domowej będzie określony poprzez 
nauczyciela w jej treści. Nauczyciel ma 14 dni na  sprawdzenie przesłanych prac i poinformowanie ucznia o ocenie.  Nie odesłanie przez 
ucznia pracy domowej w wyznaczonym terminie skutkuje zaznaczeniem uczniowi np. jeżeli uczeń wyczerpał np. i  nadal nie przesyła 
prac domowych, nauczyciel informuje rodzica o zaistniałej sytuacji i czeka 2 dni na  przesłanie zaległej pracy, po tym terminie uczeń 
otrzymuje ocenę N. 
 
PIERWSZE PÓŁROCZE 
 

Temat Zapis w dzienniku Osiągnięcia ucznia 

1.  Wprowadzenie 

Przypomnienie 

wiadomości 

Przypominamy zasady 

bezpiecznej pracy w pracowni 

komputerowej 
−  zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera 

−  zna zagrożenia zdrowotne i społeczne wynikające z korzystania z komputera 

−  przyjmuje prawidłową pozycję ciała podczas pracy z komputerem 

−  nazywa elementy podstawowego zestawu komputerowego 

−  samodzielnie tworzy folder i zapisuje swoją pracę 
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2.  Edytor grafiki.  
Powiększanie, 

pomniejszanie 

Powiększamy i 

pomniejszamy obraz 

w edytorze grafiki 
−  korzysta z opcji: Powiększ, Pomniejsz, 100%, Pełny ekran na karcie Widok 

−  korzysta z klawisza Esc 

−  pomniejsza i powiększa obraz za pomocą suwaka oraz narzędzia Lupa 

3.   Edytor grafiki.  
Krzywa 

Poznajemy narzędzie Krzywa 

w edytorze grafiki −  posługuje się narzędziem Krzywa z grupy Kształty edytora grafiki 

−  zmienia kolor i grubość wygiętych linii  

−  zapisuje swoją pracę 

4.  Edytor grafiki.  
Przerzuć w pionie. 

Przerzuć  

w poziomie 

Przerzucamy obiekty w pionie 

i w poziomie w edytorze 

grafiki 

−  przerzuca elementy w pionie i w poziomie 

−  wykonuje symetryczne obrazki 

−  stosuje polecenia: Kopiuj, Wklej 

−  wykorzystuje przycisk Cofnij 

5.  Edytor grafiki.  
Obróć 

Obracamy obiekty w prawo 

o 90° i w lewo o 90° 

w edytorze grafiki 

−  obraca elementy w prawo o 90° i w lewo o 90° oraz o 180° 

−  stosuje polecenia: Kopiuj, Wklej 

−  wykorzystuje przycisk Cofnij 

−  korzysta z opcji Zaznaczenie dowolnego kształtu 

−  stosuje Zaznaczenie przezroczyste 

6.  Edytor grafiki. Paint 

3D. Pędzle. Kształty 2D. 

Tekst 

Poznajemy wybrane narzędzia 

edytora grafiki Paint 3D: 

Kształty 2D,Tekst 

−  otwiera aplikację Paint 3D 

−  posługuje się narzędziami: Pędzel, Ołówek, Gumka, Wypełnij, Kształty, Tekst, Linia, 

Krzywa −  zapisuje wykonane prace 

7.  Edytor grafiki.  
Paint 3D. Nalepki. 

Kształty 3D 
Poznajemy wybrane narzędzia 

edytora grafiki Paint 3D: 

Nalepki, Kształty 3D 

−  wykorzystuje Nalepki oraz je obraca, pomniejsza i powiększa 

−  zatwierdza wykonaną pracę 

−  wstawia kształty oraz je powiększa, pomniejsza i obraca 

8.  Edytor grafiki.  
Wklej z… 

Wstawiamy obrazy 

w edytorze grafiki −  wykorzystuje prace zapisane w komputerze – wkleja je do innego dokumentu 

−  wykorzystuje klawisz Enter do otwierania prac 

−  zapisuje zmiany w dokumencie 
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9. To już wiem! Doskonalimy umiejętność 

posługiwania się poznanymi 

narzędziami edytora grafiki 

−  wie, do czego służy edytor grafiki 

−  samodzielnie korzysta z poznanych narzędzi edytora grafiki 

−  wykorzystuje nabyte umiejętności i wiedzę do tworzenia prac 

−  zapisuje prace w swoim folderze 

−  współpracuje z uczniami i wymienia się pomysłami 

−  prezentuje swoje prace  

 

 

 

DRUGIE PÓŁROCZE 

10.  Edytor tekstu. 

Przypomnienie 

wiadomości 

Przypominamy wiadomości na 

temat narzędzi edytora tekstu 
−  wie, do czego służy edytor tekstu 

−  pisze polskie znaki diakrytyczne 

−  usuwa litery, wyrazy i całe zdania 

−  stosuje w tekście wyróżnienia 

−  zmienia rozmiar i kolor czcionki  

−  tworzy listę punktowaną 

−  wyrównuje tekst 

11.  Edytor tekstu. Obiekt 

WordArt 
Wstawiamy dekoracyjny tekst 

w edytorze tekstu 
−  wstawia ozdobny tekst 

−  przenosi, powiększa i pomniejsza ozdobny tekst 

−  stosuje efekty tekstowe 

12.  Edytor tekstu.  
Kształty 

Wstawiamy gotowe kształty 

w edytorze tekstu 
−  wstawia gotowe kształty 

−  wypełnia kształty kolorem 

−  powiększa i pomniejsza kształty 

−  przesuwa kształty na dowolne miejsce 
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13.  Edytor tekstu.  
Symbol 

Wstawiamy symbole 

w edytorze tekstu 
−  wstawia symbole 

−  zastępuje wyrazy symbolami 

−  powiększa symbole 

−  zmienia kolor symboli 

14.  Edytor tekstu.  
Obrazy 

Wstawiamy obrazy −  wyszukuje obrazy zapisane w komputerze 

−  wstawia do dokumentu obrazy zapisane w komputerze 

−  obraca, powiększa i pomniejsza wstawione obrazy 

15.  Edytor tekstu.  
Obrazy online 

Wstawiamy Obrazy online 

w edytorze tekstu 
−  korzysta z galerii Obrazy online 

−  wstawia do dokumentu obrazy pobrane z galerii Obrazy online 

−  obraca, powiększa i pomniejsza wstawione obrazy 

−  zapisuje pobraną grafikę 

16.  Edytor tekstu. 

Łączenie obrazu 

z tekstem 

Łączymy obraz 

z tekstem 
−  wykorzystuje przyciski: Minimalizuj i Maksymalizuj 

−  korzysta z paska zadań 

−  kopiuje obraz z pliku graficznego i przenosi go do pliku tekstowego 

−  łączy obraz z tekstem 

−  stosuje zawijanie tekstu 

17.  Edytor tekstu.  
Obramowanie 

strony.Orientacja 

Wstawiamy 

obramowanie strony 

w edytorze tekstu 

−  stosuje obramowanie strony 

−  stosuje poziomy i pionowy układ strony 

−  zmienia wielkość kartki 

−  zapisuje pliki tekstowe 

 

18.  Edytor tekstu. 

Słownik 

Sprawdzamy pisownię 

wyrazów w słowniku 

edytora tekstu 

−  pisze i formatuje tekst w edytorze tekstu 

−  posługuje się słownikiem komputerowym  

−  posługuje się słownikiem synonimów 

−  posługuje się klawiszami: Backspace i Delete 
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19.  Praca w dwóch 

programach 

Pracujemy w dwóch 

programach 
−  korzysta z przycisków: Minimalizuj i Maksymalizuj 

−  korzysta z paska zadań 

−  pracuje w dwóch programach 

−  kopiuje obraz i przenosi go do pliku tekstowego 

 

20. To już wiem! 
Doskonalimy umiejętność 

posługiwania się poznanymi 

narzędziami edytora tekstu 

−  samodzielnie posługuje się poznanymi narzędziami edytora tekstu 

−  samodzielnie posługuje się poznanymi klawiszami w edytorze tekstu 

21.  Internet.  
Wyszukiwanie informacji 

Szukamy informacji 

w Internecie 
−  wie, do czego służy przeglądarka, a do czego – wyszukiwarka (Google) 

−  zna terminy: prawo autorskie, piractwo 

22.  Internet. Zasady 

zachowania 
Zasady bezpiecznego 

korzystania z Internetu 
−  zna zasady netykiety 

−  wie, czym jest cyberprzemoc 

−  zna telefon zaufania dla dzieci 

−  wie, czym jest hejt 

−  otwiera strony o podanym adresie 

−  nawiguje po stronach WWW 

23.  Odtwarzacz 

multimedialny. 

Windows Media  
Player 

Obsługujemy program  
Windows Media Player 

−  uruchamia program Windows Media Player 

−  zna funkcje przycisków sterowania odtwarzaniem 

−  odtwarza pliki muzyczne i wideo 

−  słucha muzyki 

−  ogląda filmy 

−  wykonuje piosenki do podkładu muzycznego 
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24.  Program 

do tworzenia 

prezentacji. 

PowerPoint. 

Pierwsze kroki. 

Wstawiamy slajdy i pole 

tekstowe w programie 

PowerPoint 

−  wie, czym jest prezentacja multimedialna 

−  otwiera pustą prezentację 

−  wstawia slajdy 

−  wstawia pole tekstowe 

−  zapisuje swoją pracę 

−  korzysta z motywów na karcie Projektowanie − ogląda prezentację 

25.  Program do tworzenia 

prezentacji. 

PowerPoint. 

Tworzenie prezentacji 

Wstawiamy obrazy 

w programie PowerPoint 
−  wstawia do slajdu obraz zapisany w komputerze i Obraz online 

−  zapisuje pracę 

−  powiększa, pomniejsza i obraca slajdy  

−  ogląda prezentację 

26.  Programowanie. 

Zabawa kolorami 
Przypomnienie  poleceń 

poznanych w klasie 1 i 2.  
Wprowadzenie polecenia 

pokoloruj 

−  używa poleceń: pokoloruj, powtórz, w prawo, w lewo, w górę, w dół, skocz, weź, początek, koniec 

−  używa strzałek ruchu 

−  pisze prosty program za pomocą poznanych poleceń 

−  steruje robotem lub innym obiektem na ekranie  

−  rozwija myślenie abstrakcyjne i logiczne 

27.  Programowanie. 

Instrukcja warunkowa 
Wprowadzenie instrukcji 

warunkowej. Rozwój myślenia 

przyczynowo – skutkowego. 

Doskonalenie umiejętności 

orientacji przestrzennej 

−  stosuje instrukcję warunkową 

−  używa poleceń: pokoloruj, powtórz, w prawo, w lewo, w górę, w dół, skocz, weź, początek, koniec 

−  używa strzałek ruchu 

−  pisze prosty program za pomocą poznanych poleceń 

−  steruje robotem lub innym obiektem na ekranie  

−  rozwija myślenie abstrakcyjne i logiczne 

28.  Programowanie. 

Poznajemy program 

Scratch 

Poznanie środowiska Scratch 

i jego podstawowych funkcji 
−  uruchamia program Scratch 

−  wie, do czego służą grupy bloków: Ruch, Wygląd, Dźwięk, Zdarzenia 

−  zapisuje skrypt 

−  odtwarza animacje 

−  rozwija myślenie abstrakcyjne i logiczne 
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29.  Programowanie. 

Pierwsze kroki w 

programie  
Scratch 

Użycie pióra w programie 

Scratch 
−  uruchamia program Scratch 

−  korzysta z grupy bloków, np. Ruch, Wygląd, Dźwięk, Zdarzenia 

−  korzysta z grupy Pióro 

−  stosuje polecenie powtarzaj  

−  zapisuje skrypt  

−  odtwarza animacje 

−  rozwija myślenie abstrakcyjne i logiczne 

30. To już wiem! Sprawdzenie i utrwalenie 

wiadomości zdobytych w klasie 

3 

−  samodzielnie korzysta z poznanych narzędzi edytora tekstu i edytora grafiki 

−  korzysta z aplikacji Paint 3D 

−  posługuje się programem Windows Media Player 

−  zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu 

−  wie, czym jest i do czego służy przeglądarka internetowa 

−  posługuje się komputerem zgodnie z ustalonymi zasadami 

−  wykorzystuje poznane programy komputerowe do wykonywania zadań 

−  pisze programy 

−  steruje obiektem na ekranie komputera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


