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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI 

 W KLASIE  I   LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO NR 8 

 
 
 
Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkoln e. 
 
Stopie ń niedostateczny  – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości  
i umiejętności określonych w podstawie programowej i braki uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie potrafi wykonać na komputerze prostych 
zadań, nie rozumie problemów, które przed nim postawiono, nie potrafi rozwiązać 
postawionego przed nim problemu nawet z pomocą nauczyciela, nie potrafi nawet 
w minimalnym stopniu radzić sobie z problemem, nie posiada minimalnej wiedzy 
dotyczącej wymaganych umiejętności,  lekceważy przedmiot, nie uczynił postępów w 
zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Nie 
wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia 
podstawowej wiedzy i umiejętności.  
 
Stopie ń dopuszczaj ący  – otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności 
zawarte w podstawie programowej w takim stopniu, że zdobyta wiedza wystarcza do 
kontynuowania nauki, czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, nie 
rozumie do końca problemów, które przed nim postawiono, nie potrafi rozwiązać 
postawionego przed nim problemu, jednak z pomocą nauczyciela potrafi wykonać 
i rozwiązać proste zadania, wykazuje chęci do pracy.   
 
Stopie ń dostateczny  – otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności 
zawarte w podstawie programowej, widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach 
nadrabia chęcią wykonania zadania, nie rozumie problemów, które przed nim 
postawiono, stara się pracować samodzielnie i zgodnie z poleceniami, wykorzystuje 
przy tym w sposób poprawny podstawowe funkcje programu, w pracy popełnia 
często błędy, nie przywiązuje wagi do estetycznego wyglądu swojej pracy. 
 
Stopie ń dobry  – otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności w zakresie 
zgodnym z podstawą programową, wykazuje średni poziom wiedzy o programie 
i jego funkcjach, samodzielnie wykonuje zadania, popełnia tylko nieliczne błędy, 
wykonuje prace estetyczne, opanował wymagania podstawowe i cześć wymagań 
ponadpodstawowych. 
 
Stopie ń bardzo dobry  – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i 
umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,  wykazuje i potrafi 
wykorzystać wiedzę o funkcjach programu, biegle wykorzystuje urządzenie 
peryferyjne, właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do realizacji 
zadań, do rozwiązania problemu potrafi zastosować różne metody, wykonuje prace 
estetyczne i przemyślane, nie popełniając żadnych błędów. Opanował wymagania 
podstawowe i ponadpodstawowe. 
 
Stopie ń celuj ący  – otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne 
uzdolnienia i zainteresowania, stosuje i wykorzystuje zaawansowane funkcje 
programu nieomawiane na zajęciach, dysponuje wiedzą wykraczającą poza 
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wymagania programowe, proponuje i wykonuje wyjątkowo przemyślane, 
funkcjonalne i estetyczne projekty, uczestniczy w konkursach i zajmuje w nich 
punktowane miejsca, z własnej inicjatywy pomaga innym. Opanował wymagania 
podstawowe i ponadpodstawowe. 
 
Treści nauczania i umiej ętności – wymagania szczegółowe w klasie I – podczas 
bieżącego oceniania stosowane jest ocenianie procentowe zgodne PZO 


