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WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Z INFORMATYKI W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

I. Ogólne zasady oceniania  

1. Ocenie podlegają cztery podstawowe sprawności językowe, tj. rozumienie tekstu 

słuchanego, rozumienie tekstu czytanego, pisanie oraz komunikacja, jak również 

słownictwo.  

2. Oceniany jest aktywny udział w zajęciach. 

3. Ocenie podlegają również zadania praktyczne bądź projektowe z wykorzystaniem 

TIK. 

 

II. Sposoby uzyskiwania ocen 

 

Oceny można uzyskać za: 

 

1. sprawdzian ze zrealizowanego materiału trwający 45 minut ( minimum 2 

sprawdziany w semestrze); 

2. kartkówkę obejmującą materiał z ostatnich trzech lekcji, trwającą ok. 15 minut; 

3. pisemną wypowiedź na zadany temat; 

4. aktywność na lekcji. 

 

III. Szczegółowe kryteria oceniania 

 

Oceny bieżące 

 

Ocenom za prace pisemne odpowiada następująca skala procentowa: 

 

- 0 – 30 % - niedostateczny 

- 31 - 50 % - dopuszczający 

- 51 – 74 % - dostateczny 

- 75 – 89 % - dobry 

- 90 – 100 % - bardzo dobry  
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Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna 

 

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest wyznacznikiem wiedzy przedmiotowej i 

umiejętności ucznia i wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym 

semestrze. 

 

IV. Nieprzygotowanie do zajęć 

 

Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, bez 

podawania przyczyny. Nie dotyczy to jednak sprawdzianów i zapowiadanych kartkówek. 

Nieprzygotowanie do zajęć należy zgłosić na początku lekcji.  

  

V. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny nauczyciel dostosowuje do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną dostosowanie wymagań edukacyjnych  następuje na podstawie tych 

dokumentów, z uwzględnieniem wszystkich zaleceń w nich zawartych (w zależności od 

rodzaju dysfunkcji). 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami; 

 wykonuje przemyślane, funkcjonalne i estetyczne projekty przy wykorzystaniu 

zaawansowanych funkcji programów; 

 dysponuje wiedzą wykraczającą poza wymagania programowe; 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach; 

 otrzymuje wyniki 100% ze wszystkich form sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

 

 

  

 



 3 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi budować spójne zdania i stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do 

zadania; 

 potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach; 

 potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę ustną lub 

pisemną; 

 rozpoznaje uczucia mówiącego i rozumie polecenia nauczyciela; 

 potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; 

 posługuje się poprawnym językiem popełniając niewiele błędów; 

 omawia tematy związane z TIK o różnym poziomie trudności; 

 formułuje wypowiedzi, które można z łatwością zrozumieć; 

 potrafi napisać zdanie zawierające złożone struktury i słownictwo; 

 pisze teksty dobrze zorganizowane, które są spójne i zawierają wszystkie 

niezbędne elementy; 

 pisze teksty o odpowiedniej długości;  

 wykazuje i potrafi wykorzystać wiedzę o TIK; 

 wykonuje prace estetyczne i przemyślane z wykorzystaniem TIK; 

 biegle wykorzystuje urządzenie peryferyjne; 

 właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do realizacji zadań; 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach; 

 otrzymuje wyniki minimum 90 % z większości sprawdzianów i kartkówek. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych; 

 w większości wypadków buduje zdania spójne i używa szerokiego zakresu 

słownictwa odpowiedniego do zadania; 

 potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach  

i rozmowach; 

 umie wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę ustną 

lub pisemną; 

 potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego oraz zrozumieć polecenia 

nauczyciela; 

 przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; 
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 mówi spójnie, z lekkim wahaniem; 

 posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne 

błędy, ale można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności; 

 potrafi w miarę poprawnie omawiać tematy TIK o różnym poziomie trudności; 

 na ogół zabiera głos w dyskusji w naturalny sposób; 

 pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne, a w zadaniu pisemnym 

zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca; 

 pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości oraz używa 

prawidłowej pisowni i interpunkcji; 

 wykazuje średni poziom wiedzy o TIK; 

 samodzielnie wykonuje zadania, popełnia nieliczne błędy; 

 wykonuje prace estetyczne z wykorzystaniem TIK; 

 stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach; 

 otrzymuje wyniki minimum 75% z większości sprawdzianów i kartkówek. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 potrafi operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi, budować proste 

zdania; 

 na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, ale tylko czasami                

o charakterze bardziej złożonym; 

 potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów, rozmów                    

i wydobywa część kluczowych informacji w tekstach i rozmowach; 

 zazwyczaj rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego oraz zazwyczaj rozumie  

polecenia nauczyciela; 

 czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, mówi spójnie z wyraźnym 

wahaniem; 

 posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych 

błędów; 

 potrafi omawiać proste tematy z zakresu TIK, ale z bardziej złożonymi ma 

wyraźne problemy; 

 wypowiada się zazwyczaj w zrozumiały sposób; 
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 potrafi napisać zdanie zawierające proste struktury i słownictwo, a w zadaniu 

pisemnym zawiera większość istotnych punktów, jednak tekst mógłby być bardziej 

spójny; 

 widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach TIK nadrabia chęcią wykonania 

zadania; 

 nie rozumie problemów, które przed nim postawiono, jednak stara się pracować 

samodzielnie i zgodnie z poleceniami, wykorzystując podstawowe funkcje 

programów; 

 nie przywiązuje wagi do estetycznego wyglądu swojej pracy i często popełnia w 

niej błędy; 

 pisze teksty wyraźnie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości; 

 czasami aktywnie uczestniczy w zajęciach, choć niechętnie; 

 otrzymuje wyniki minimum 50 % z większości sprawdzianów i kartkówek. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych, 

budować zdania, ale przeważnie niespójne; 

 dysponuje ograniczonych zakresem słownictwa z dziedziny TIK, choć czasami 

niepoprawnie go używa; 

 potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 

wydobyć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, 

zrozumieć niedużą część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę 

pisemną; 

 potrafi też czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, a polecenia 

nauczyciela są dla niego zazwyczaj zrozumiałe, chociaż może potrzebować 

pomocy lub podpowiedzi; 

 czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z wyraźnymi trudnościami;  

 mówi czasem spójnie, ale z częstym wahaniem; 

 posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych 

błędów; 

 jego słownictwo jest bardzo ograniczone, potrafi omawiać proste tematy związane 

z TIK, ale rzadko podejmuje te o charakterze bardziej złożonym, rzadko zabiera 

głos w rozmowie; 
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 wypowiada się na ogół zrozumiale, ale z pewną trudnością; 

 próbuje pisać zdania zawierające proste struktury i słownictwo; 

 tworzy czasem spójne teksty, brak im jednak organizacji; 

 w zadaniu pisemnym zawiera tylko niektóre istotne punkty; 

 pisze teksty wyraźnie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości; 

 nie zawsze 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 i próbuje zabierać głos w dyskusji; 

 próbuje aktywnie uczestniczyć w zajęciach; 

 otrzymuje wyniki minimum 30 % z większości sprawdzianów i kartkówek. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 nie potrafi operować nawet prostym strukturami gramatycznymi; 

 posiada rażąco ubogi zakres słownictwa, nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy; 

 nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu różnorodnych tekstów i rozmów; 

 nie rozumie poleceń nauczyciela; 

 nie może rozróżnić uczuć mówiącego; 

 rzadko potrafi przekazać widomość; 

 popełnia liczne błędy językowe; 

 nie potrafi wypowiedzieć się na podstawowe tematy z dziedziny TIK; 

 nie zabiera głosu w dyskusji; 

 tworzy niespójne teksty, z licznymi błędami; 

 pisze prace bardzo krótkie; 

 nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań; 

 nie rozumie problemów, które przed nim postawiono i ich nie rozwiązuje; 

 nie posiada minimalnej wiedzy związanej z TIK, lub nie chce współpracować na 

lekcji; 

 nie bierze udziału, lub odmawia udziału w lekcji; 

 lekceważy przedmiot; 
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 nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i 

nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności. 

 

VI. Formy poprawiania ocen 

 

Uczeń ma prawo do poprawiania ocen ze sprawdzianów i kartkówek w ciągu dwóch 

tygodni po oddaniu prac w terminie ustalonym z nauczycielem. Oceny z innych form uczeń 

może poprawić w formie ustalonej przez nauczyciela. Każdą ocenę można poprawiać tylko 

raz. 

 

Niedostateczną ocenę śródroczną uczeń ma obowiązek poprawić w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. 

 

VII. Przechowywanie prac uczniów 

 

Poprawione sprawdziany i kartkówki nauczyciel udostępnia uczniom na lekcji. 

Uczniowie zwracają je nauczycielowi. Nauczyciel przechowuje prace do końca danego roku 

szkolnego. Rodzice mają prawo do wglądu do prac dziecka podczas konsultacji. 

 

 

 

 

 


