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OCENA Uszczegółowione efekty kształcenia. 
Uczeń: 

Niedostateczny Nie uczęszcza na zajęcia (50% nieobecności). 
Przeważająca większość ocen to niedostateczne. 
Nie wykonuje notatek. 
Nie opanował materiału nauczania. 

Dopuszczający Poprawił oceny niedostateczne na dopuszczające lub wyższe. 
Wykonuje notatki z lekcji. 
Opanował minimum nauczania. 
Zna regulamin BHP i stosuje się do niego. 
Wie, na czym polega cyberbezpieczeństwo. 
Ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekreślają 
możliwości kontynuowania nauki danego przedmiotu. 
Rozumie pytania i polecenia. 
 Zna pojęcia występujące w materiale nauczania. 
Instaluje programy i wykonuje podstawowe prace związane z edycją dźwięku, grafiki i video. 
Współpracuje zdalnie w trakcie projektów zespołowych. 
Pracuje w arkuszu kalkulacyjnym. 
Potrafi wykorzystywać oprogramowanie komputerowe do rozwiązywania nieskomplikowanych problemów w nauce i pracy. 
Wymienia systemy operacyjne. 

dostateczny Wymagania dla oceny dopuszczającej oraz dodatkowo: 
Bezpiecznie korzysta z Internetu, wyszukując informacje na dowolny temat . 
Interpretuje dane z arkusza kalkulacyjnego i bazy danych. 
Wykonuje grafiki, filmy i prezentacje, by przedstawić określone treści. 
Potrafi korzystać z systemów operacyjnych – Windows, Linux, Android. 
Wykorzystuje chmurę do przechowywania danych i współpracy zdalnej. 
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dobry Wymagania dla oceny dostatecznej oraz dodatkowo:  
Wymienia najważniejsze elementy prawa autorskiego i przestrzega go. 
Potrafi wykonać analizę danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego. 
Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe w nauce i pracy. 
Pisze proste programy komputerowe. 
Tworzy dokumenty i grafiki za pomocą telefonu oraz systemu operacyjnego Linux. 
Dba o bezpieczeństwo telefonu, komputera i prywatność.  
Tworzy średnio zaawansowane grafiki, filmy i prezentacje oraz rozpowszechnia je w Internecie przestrzegając prawa autorskiego. 
Potrafi wykonać prawidłową autoprezentację. 

Bardzo dobry Wymagania dla oceny dobrej oraz dodatkowo:  

Bardzo dobrze opanował materiał nauczania. 
Sprawnie komunikuje się i wyszukuje wszelkie informacje za pomocą Internetu. 
Przestrzega zasad bezpieczeństwa i ochrony danych  w sieciach komputerowych. 
Sprawnie prowadzi pokaz prezentacji online. 
Potrafi doskonale przygotować film promocyjny i teledysk. 
Posługuje się terminalem w systemie operacyjnym Linux. 
Instaluje i aktualizuje aplikacje mobilne oraz system operacyjny Android. 

Celujący Wymagania dla oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo:  
Biegle posługuje się Internetem oraz poznanymi programami użytkowymi, wykorzystując je do wykonywania różnych zadań. 
Sprawnie posługuje się wybranym językiem programowania. 
Tworzy własne, oryginalne projekty podczas zajęć. 
Bierze udział w konkursach szkolnych i innych. 
Wykorzystuje wiedzę i umiejętności na potrzeby szkoły oraz środowiska lokalnego. 

 

 


