
 

 

  

Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji 

wczesnoszkolnej. 
Zajęcia komputerowe są zajęciami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką, rozbudzają 

wyobraźnię i kończą się określonym efektem zgodnym z postanowionym zadaniem. Podczas 

oceniania z zajęć komputerowych bierze się pod uwagą wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć. Zgodnie z 

rozporządzeniem MEN „Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej”,  

Uczniowie podczas zajęć komputerowych oceniani są według punktowego systemu oceniania 

zgodnego z założeniami WSO.  

 

Wsp (wspaniale)– Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania 

dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie 

nauczania zajęć komputerowych. Ćwiczenia na lekcji wykonuje bezbłędnie, należy dostarczać mu 

trudniejszych zadań. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym.  

 

P (Pozytywnie) – Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji. Opanował 

wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania zajęć komputerowych. Na lekcji jest 

aktywny, pracuje systematycznie, potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywane 

na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie.  

 

Z (Zadowalająco) – Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. 

Opanował większość wiadomości i umiejętności zawartych w programie nauczania zajęć 

komputerowych. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy 

wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie.  

 

Wys (Wystaraczająco) – Uczeń potrafi wykonywać na komputerze proste zadania, czasami przy 

pomocy nauczyciela. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym 

wymagań zawartych w programie nauczania zajęć komputerowych. Na lekcjach stara się 

pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości przypadków kończy wykonywane na 

lekcji ćwiczenia.  

 
Sł (Słabo) – uczeń potrafi wykonywać na komputerze proste zadania, opanował umiejętności 

zawarte w programie nauczenia zajęć komputerowych. Na lekcji pracuje niesystematycznie, jego 

postępy są zmienne, nie kończy zadania. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie 

przekreślają możliwości uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z zajęć 

komputerowych w toku dalszej nauki. 


