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cele edukacji informatycznejw klasach 1–3 jest:
Rozwijanie myślenia logicznego, abstrakcyjnego i przyczynowo-skutkowego oraz wyobraźni
przestrzennej, spostrzegawczości.
Doskonalenie umiejętności czytania, pisania i rachowania z wykorzystanie komputera.
Pobudzanie i pogłębianie zainteresowań dziecka.
Przygotowanie do programowania.
Wdrażanie do samodzielnego korzystania z aplikacji komputerowych.
Nabycie umiejętności posługiwania się komputerem i urządzeniami cyfrowymi
orazurządzeniami współpracującymi z komputerem.
Posługiwanie się zasobami internetowymi.
Rozwiązywanie zadań przy pomocy poznanego oprogramowania.
Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu oraz z efektów cudzej pracy.
Wdrażanie do samodzielnego rozwiązywana problemów i do pracy w zespole.
Zapobieganie powstawaniu chorób narządu ruchu i wzroku.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
1. Zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania przyjmuje się za obowiązującą skalę
Ocen.
Wspaniale

W

robi bardzo duże postępy, osiąga doskonałe wyniki

Bardzo dobrze

BD

osiąga bardzo dobre wyniki

Ładnie

Ł

osiąga dobre wyniki

Postaraj się

PS

osiąga wyniki wystarczające

Pomyśl

P

osiąga wyniki słabe, niewystarczające

Pracuj więcej

PW

osiąga wyniki poniżej wymagań

Skróty nazw stosuje się do wpisu ocen w dzienniku.Przy czym wszystkim ocenom
cząstkowym przypisuje się wyrażenia, któreokreślają stopień wykonania zadania przez
ucznia.

2. Oceny będą wystawiane za następujące formy pracy:
1) Zadania wykonywane w ćwiczeniu lub kartach pracy.
Ocenie podlega: – wykonanie poleceń zgodnie z treścią;
– stopień samodzielności wykonywania zadania;
– staranność;
2) odpowiedzi ustne
Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów informatycznych:
najczęściej odpowiedź ustna związana jest z wypowiedziami uczniów w trakcie dyskusji i
pracy przy komputerze.
3) ćwiczenia praktyczne (praca na komputerze).Ocenie podlega:
– wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią;
– stopień samodzielnościwykonywania zadania;
– pilność, zaangażowanie;
– końcowy efekt pracy (jakość pracy);
–umiejętność pracy w zespole;
4) aktywność
Ocenie podlega: aktywność ucznia w czasie zajęć;
– stopień zaangażowania podczaswykonywania zadań;
– zainteresowanie tematem lekcji;
- podejmowanie własnych inicjatyw;
– przygotowanie dodatkowychmateriałów do lekcji.
3. Oceny śródroczne i roczne są ocenami opisowymi, sformułowanymi na podstawie
otrzymanych przez ucznia ocen cząstkowych.
4. W nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, możliwości ucznia są
punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy
i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.
5. Ćwiczenia praktyczne wykonywane na komputerze są obowiązkowe. Uczeń, który był
nieobecny na lekcji jest zobowiązany do uzupełnienia ich. W sytuacjach uzasadnionych
nauczyciel może zwolnić ucznia może być zwolniony z zaliczania zaległego ćwiczenia. Brak
wykonania ćwiczenianauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen nb”.
6. Uczeń może poprawić każdą ocenę tylko raz w formie ustalonej lub praktycznej w czasie
Uzgodnionym z nauczycielem. Po poprawie w e-dzienniku zostają obie oceny, pierwotna ma
w komentarzu wyraz: „poprawiona”.

7. Bieżące oceny uczniów opatrzone są informacją zwrotną dotyczącą poziomu jego
osiągnięć,w jednej z poniższych form:
a) ustnej – omówienie przez nauczyciela stopnia wykonania pracy z podkreśleniem tego, co
uczeń zrobił dobrze, nad czym jeszcze musi popracować i jak ma dalej się uczyć;
b) pisemnej – w formie wyrazów lub krótkich zdań.
Sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych i zbiorowych
osiągnięciach.
1. Rodzic oraz uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. Dziennik
elektroniczny „Librus” umożliwia bieżący przepływ informacji.
2. Każda ocena jest jawna i uzasadniona ustnie lub pisemnie.
3 Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców. Z informacją o
przewidywanej rocznej ocenie opisowej ucznia Rodzice zapoznawani są w terminie 14 dni od
klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
4. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań.
5. Zarówno uczeń jak i rodzice mają prawo do obejrzenia prac pisemnych, graficznychw
wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia, podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem
oraz ocencząstkowych w dzienniku.
Zasady współdziałania z uczniami, rodzicami i wychowawcą w celu
poprawyniezadowalających wyników nauczania.
1. Ustalenie jakie partie materiału wymagają nadrobienia.
2. Ustalenie sposobu nadrobienia zaległości poprzez:
a) pomoc nauczyciela,
b) pomoc rodziców (prawnych opiekunów).
Wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne:
1. Wymagania edukacyjne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych wynikają z poziomu opanowania realizowanego programu nauczania
z edukacji informatycznej:
a) wspaniale ( w.) -uczeń wspaniale opanował wiedzę i umiejętności z edukacji
informatycznej, jeśli:w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie
nauczaniainformatyki. Samodzielnie i bezbłędnie wykonuje na komputerze wszystkie

zadaniaprzewidziane w ramach lekcji i zadania dodatkowe. Jest bardzo zaangażowany w
pracę.Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi współpracować z innymi
wymieniając się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię. Umie
samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, edukacyjne programy
multimedialne). Przestrzega praw i zasad bezpieczeństwa.
b) bardzo dobrze ( bd)- uczeń bardzo dobrze opanował wiedzę i umiejętności z edukacji
informatycznej,jeśli:w większości opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie
nauczaniainformatyki. Prawie zawsze samodzielnie i bezbłędnie wykonuje na
komputerzewszystkie zadania przewidziane w ramach lekcji. Jest zaangażowany w pracę. Na
lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi współpracować z innymi. Przestrzega
praw i zasad bezpieczeństwa.
c) Ładnie( ł )-uczeń dobrze opanował wiedzę i umiejętności z edukacji informatycznej, jeśli:
w większości opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania
informatyki. Czasami potrzebuje pomocy wykonując na komputerze zadania
przewidziane w ramach lekcji. Na lekcjach stara się być aktywny, pracuje systematycznie
i zwykle potrafi współpracować z innymi. Stara się przestrzegać praw i zasadbezpieczeństwa.
d) Postaraj się ( ps ) -uczeń zadawalająco opanował wiedzę i umiejętności z edukacji
informatycznej,jeśli:ma trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności zawartych
w programienauczania informatyki. Często potrzebuje pomocy wykonując na komputerze
zadaniaprzewidziane w ramach lekcji. Nie zawsze zdąży je wykonać. Stara się pracować
systematycznie, wykazuje postępy. Nie zawsze przestrzega praw i zasad bezpieczeństwa.
e) Pomyśl ( p) - uczeń słabo opanował wiedzę i umiejętności z edukacji informatycznej, jeśli:
ma duże trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności zawartych w programie
nauczania informatyki. Zawsze potrzebuje pomocy wykonując na komputerze zadania
przewidziane w ramach lekcji. Często nie zdąży ich wykonać. Pracuje niesystematycznie.
Nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Wymaga wielu upomnień i częstego
przypominania praw i zasad bezpieczeństwa.
f) Pracuj więcej ( pw.)- uczeń nie opanował wiedzę i umiejętności z edukacji informatycznej,
jeśli:nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w programie nauczania informatyki,
mimo pomocy ze strony nauczyciela.
2. Szczegółowe wymagania wobec uczniów w poszczególnych klasach edukacji
wczesnoszkolnej:
a) Klasa I

PRACOWNIA KOMPUTEROWA I KOMPUTER:
Uczeń:
➢ zna zasady bezpiecznego zachowania w pracowni komputerowej;
➢ zna zasady pracy na komputerze;
➢ potrafi wymienić i wskazać elementy podstawowego zestawu komputerowego;
➢ umie uruchomić i zamknąć komputer;
➢ potrafi posługiwać się myszką komputerową i umie uruchomić program;
➢ zna pojęcia: pulpit komputera, ikona.
EDYTOR GRAFIKI - PAINT:
Uczeń:
➢ zna i potrafi zastosować narzędzia: Wypełnij kolorem, Ołówek, Gumka, Pędzel, Lupa,
Tekst,Prostokąt, Trójkąt, Owal, Linia;
➢ umie zaznaczyć cały obraz lub jego fragmentów (Zaznaczanie prostokątne,
Zaznaczaniedowolnego kształtu);
➢ potrafi przesuwać zaznaczone fragmenty;
➢ umie cofnąć wykonywane czynności (Cofnij);
➢ zmienia szerokości linii i koloru (Rozmiar, paleta barw).
EDYTOR TEKSTU –LIBRE OFFICE
Uczeń:
➢ zna pojęcie: kursor;
➢ potrafi posługiwać się klawiaturą (Spacja, Delete, Backspace, Caps Lock, Shift,
Enter, Altprawy,Alt prawy +Shift, klawisze ruchu);
➢ umie sformatować tekst (Kolor czcionki, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie).

PROGRAMOWANIE:
Uczeń:
➢ zna i stosuje polecenia i symbole: w prawo, w lewo, w górę, w dół, weź, powtórz.
➢ potrafi łączyć bloki;
➢ steruje obiektem na ekranie.
b) Klasa II
W klasie drugiej uczniowie doskonalą umiejętności nabyte w klasie 1 oraz poszerzają swoją
wiedzęi zakres kompetencji poprzez rozszerzenie już znanych zagadnień oraz poznawanie
nowych treści.
PRACOWNIA KOMPUTEROWA I KOMPUTER:

Uczeń:
➢ potrafi uruchomić programy z menu Start;
➢ korzysta w oknie programu z przycisków: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij;
➢ umie tworzyć i nazywać nowe foldery;
➢ potrafi uruchomić i wykorzystać do obliczeń
➢ uruchamia prezentacje multimedialne (klawisz Esc, narzędzia Pokaz slajdów,
Rozpocznij odpoczątku, Powiększ).
EDYTOR GRAFIKI - PAINT:
Uczeń:
➢ zapisuje dokumenty w komputerze we wskazanym miejscu korzystają z poleceń
Zapiszjako… i Zapisz;
➢ zna i potrafi zastosować narzędzia: Zaznaczanie przezroczyste, Zaznacz wszystko,
Usuń,Kopiuj, Wklej, Kontur, Wypełnienie kształtu, Shift + prostokąt, elipsa, linia,
Zaznacz +
➢ Delete, Zmiana obszaru rysunku, Selektor kolorów, Edytuj kolor,
Zmniejszanie,powiększanie obiektów
EDYTOR TEKSTU -LIBRE OFFICE:
Uczeń: zna i potrafi zastosować narzędzia tworząc dokumenty tekstowe: znaki
interpunkcyjne, Kolorstrony, Rozmiar czcionki, Krój czcionki, Kopiuj, Wklej, Usuwanie
tekstu, Punktatory, Numerowanie, Wyrównywanie;
PROGRAMOWANIE:
Uczeń:
➢ zna i stosuje polecenia i symbole: skok, powtórz;
➢ potrafi łączyć bloki,
➢ steruje obiektem na ekranie.

INTERNET:
Uczeń:
➢ zna zasady bezpiecznego korzystania z internetu;
➢ najpopularniejsze przeglądarki;
➢ wie, jak jest zbudowany adres stron www;
➢ potrafi poszukać informacje w internecie korzystając z wyszukiwarki;
➢ otwiera strony internetowe o podanym adresie;
➢ zna adresy stron internetowych przeznaczonych dla dzieci.

c) Klasa III
W klasie trzeciej uczniowie doskonalą umiejętności nabyte w klasie 1 i 2 oraz poszerzają
swojąwiedzę i zakres kompetencji poprzez rozszerzenie już znanych zagadnień oraz
poznawanie nowychtreści.
PRACOWNIA KOMPUTEROWA I KOMPUTER:
Uczeń:
➢ zagrożenia zdrowotne i społeczne wynikające z korzystania z komputera;
➢ potrafi uruchomić program WindowsMedia Player (zna funkcje przycisków
sterowaniaodtwarzaniem).
EDYTOR GRAFIKI - PAINT:
Uczeń:
➢ powiększa i pomniejsza obraz korzystając z karty Widok;
➢ zna i potrafi zastosować narzędzia: Krzywa (zmienia kolor i grubość);
➢ potrafi uruchomić aplikację Paint 3D;
➢ posługuje się narzędziami: Kształty 2D i 3D, Nalepki (powiększa i zmniejsza, obraca)
➢ przerzuca obiekty w pionie i w poziomie;
➢ obraca obiekty w prawo i w lewo;
EDYTOR TEKSTU - LIBRE OFFICE:
Uczeń:
➢ potrafi wstawić i sformatować: symbole, dekoracyjny tekst WordArt, obrazki z galerii
Obiektonline,
➢ umie wstawić obramowanie strony,
➢ potrafi zastosować poziomy i pionowy układ strony oraz zmienić wielkość kartki;
➢ pracuje w dwóch programach;
➢ umie łączyć obraz z tekstem;
➢ potrafi sprawdzić pisownię wyrazów w słowniku edytora tekstu
PROGRAM DO TWORZENIA PREZENTACJI – POWERPOINT:
Uczeń:
➢ wstawia slajdy i pole tekstowe;
➢ umie skorzystać z motywów na karcie Projektowanie;
➢ wstawia do slajdu obraz zapisany w komputerze lub Obraz online (powiększa,
pomniejszai obraca);
PROGRAMOWANIE:
Uczeń:

➢ zna i stosuje polecenie: prawo, lewo ,naprzód, wstecz;
➢ używa podstawowych poleceń;
➢ wykonanie rysunków w grafice żółwia;
➢ poznaje środowisko Logomocja.
INTERNET:
Uczeń:
➢ wie czym jest cyberprzemoc i hejt;
➢ zna zasady netykiety;
➢ zna terminy: prawo autorskie, piractwo;
➢ potrafi poszukać informacje w internecie korzystając z wyszukiwarki;

Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu informatyka dla uczniów z
diagnozą: upośledzenie w stopniu lekkim.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:
Zasad prezentacji materiału:
stosowanie ćwiczeń doskonalących szybkość i precyzyjność spostrzegania;
zwracanie szczególnej uwagi na odróżnianie istotnych szczegółów;
wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału;
przekazywanie treści za pomocą konkretów uwzględniając krótkotrwały okres
koncentracji;
➢ podawanie atrakcyjnego wizualnie materiału mniejszymi partiami;
➢ wykorzystanie w pracy z uczniem jego dobrego poziomu pamięci operacyjnej oraz
uwzględnianie wolnego tempa uczenia się;.
1.
➢
➢
➢
➢

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
➢
➢
➢
➢

wydłużanie czasu na opanowanie materiału;
uwzględnianie problemów z funkcją pamięci logicznej i abstrahowania;
angażowanie ucznia do wypowiedzi ustnej uporządkowanej;
formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń.

3. Zasad oceniania:
➢ uwzględnianie przy ocenianiu możliwości wystąpienia błędów mających związek z
wadą wymowy;
➢ ocenianie wkładu pracy w wykonanie ćwiczeń;
➢ stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a
nie stanu faktycznego;
➢ stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty;
➢ ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań;

➢ naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze.
Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu informatyka dla uczniów z
diagnozą: słabo słyszący.
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:
➢ zapewnienie dobrego oświetlenia klasy oraz miejsca dla dziecka w pierwszej ławce w
rzędzie od okna.
➢ Uczeń będąc blisko nauczyciela (do 1.5 m ), którego twarz jest dobrze oświetlona,
może słuchać wypowiedzi nauczyciela i jednocześnie odczytywać mowę z ust.
➢ umożliwienie dziecku odwracania się w kierunku innych kolegów odpowiadających
na lekcji co ułatwi lepsze zrozumienie ich wypowiedzi;
➢ mówienie do całej klasy w pobliżu dziecka ze zwróconą twarzą w jego stronę
➢ mówienie do dziecka wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji,
➢ unikanie gwałtownych ruchów głową czy nadmiernej gestykulacji;
➢ dbałość o spokój i ciszę w klasie, eliminowanie zbędnych hałasów m.in. szurania
krzesłami, co utrudnia dziecku rozumienie poleceń nauczyciela i wypowiedzi innych
uczniów, powoduje też większe zmęczenie.
➢ w przypadku trudności zapewnienie mu dodatkowych wyjaśnień, sformułowań
inaczej polecenia, używając prostego, znanego dziecku słownictwa , lub wskazanie
jak to polecenie wykonuje jego kolega siedzący w ławce;
➢ dziecko niedosłyszące siedzi w ławce z uczniem, zrównoważonym emocjonalnie,
który chętnie dodatkowo będzie pomagał mu np. szybciej wskaże ćwiczenie,
pozwoli przepisać notatkę itp.;
➢ w czasie lekcji korzysta z pomocy wizualnych na tablicy.
➢ aktywizowanie dziecka do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań,
podtrzymywanie jego odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, umowne
gesty, mimiką twarzy
➢ zadawanie pytania – ale nie dlatego, aby oceniać jego wypowiedzi, ale by
zmobilizować do pracy.

Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu informatyka dla uczniów z
diagnozą: nadpobudliwość psychoruchowa.
Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: poświęcanie uczniowi dużo
uwagi, uczenie współdziałania, pracy w grupie;
➢
➢
➢
➢
➢

ustalenie zrozumiałych dla ucznia reguł;
stosowanie zrozumiałego systemu pochwał i kar;
wzmacnianie wszystkich przejawów pożądanego zachowania;
wydawanie poleceń krótkimi, zdecydowanymi zdaniami;
przekazywanie treści w jasnej, prostej i krótkiej formie (zadania krótkie, ale
urozmaicone);

➢ pomoc w zorganizowaniu świata wokół ucznia (usuwanie z otoczenia przedmiotów,
które mogą go rozpraszać);
➢ w miarę możliwości podejmowanie działań według wcześniej ustalonego planu.

