
WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmioty zawodowe: Technik informatyk 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju  

Wymagania edukacyjne ogólne  

Uczeń uzyskuje odpowiednią ocenę w zależności od spełnienia określonych wymagań edukacyjnych. 

Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 

obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej:  

Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy: - został laureatem olimpiad przedmiotowych, - w pełni 

opanował materiał przewidziany programem nauczania, - jego wypowiedzi są wyczerpujące pod 

względem merytorycznym, - swobodnie operuje pojęciami danego przedmiotu i wyciąga właściwe 

wnioski, - samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, - aktywnie uczestniczy w lekcjach.  

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy: - w pełni przyswoił wiadomości objęte programem 

nauczania, - wykazuje zainteresowanie przedmiotem, - sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami i umiejętnościami, - potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów, - wykorzystuje różne źródła wiedzy.  

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy: - przedstawia treści poprawnie pod względem merytorycznym i 

języka przedmiotu ale nie wyczerpuje zagadnienia w pełni, - samodzielnie rozwiązuje zadania o 

średnim stopniu trudności, - umie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach, - cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna 

postawa na lekcji.  

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy: - zna najważniejsze pojęcia, - rozwiązuje typowe zadania 

teoretyczne, - aktywność na lekcjach jest sporadyczna, - z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązywać 

problemy, - odpowiedzi odbywają się przy niewielkich ukierunkowaniach nauczyciela, - w wypowiedzi 

zdarzają się nieliczne błędy rzeczowe i językowe.  

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy: - posiadana wiedza jest niezbędna do realizacji celów 

przedmiotu i konieczna do dalszego kształcenia, - popełnia błędy, zarówno w zakresie wiedzy 

merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania, - zna podstawowe pojęcia i przy pomocy 

nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania.  

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy: - nie spełnia kryteriów określonych na ocenę 

dopuszczającą , - nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu zajęć edukacyjnych, błędnie analizuje 

pojęcia i terminy a posiadane przez ucznia braki są trudne do uzupełnienia i uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki w następnej klasie lub ukończenie szkoły, - nie przygotowuje się do lekcji, 

odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz biernością na lekcjach, - nie rozumie i 

nie potrafi wykonać prostych zadań, nawet przy pomocy nauczyciela. 

 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania stopni szkolnych przy odpowiedziach ustnych: 

Stopień celujący:  

a) wiadomości: - zna wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres jest szerszy niż wymagania 

programowe, treści są powiązane ze sobą w systematyczny układ, - rozumie zgodnie z nauką 

uogólnienia i związki między nimi  

b) umiejętności stosowania wiedzy: - samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów 

teoretycznych i praktycznych, 



 c) kultura przekazu: - swobodnie posługuje się terminologią naukową, prezentuje wysoki stopień 

kondensacji wypowiedzi, - łatwo komunikuje się z innymi, aktywnie pracuje w grupie,  

Stopień bardzo dobry: 

 a) wiadomości: - wyczerpująco opanował cały materiał programowy, wiadomości powiązane są w 

logiczny układ, - wykazuje zrozumienie uogólnień i związków między  

b) umiejętności stosowania wiedzy - umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez 

ingerencji nauczyciela,  

c) kultura przekazu: - stosuje poprawny język, styl i posługuje się terminologią naukową; kondensacja 

wypowiedzi zgodna z wymaganiami do poszczególnych przedmiotów nauczania,  

Stopień dobry: 

 a) wiadomości: - wykazuje opanowanie materiału programowego, wiadomości są powiązane 

związkami logicznymi, - poprawnie rozumuje uogólnienia i związki między  

b) umiejętności stosowania wiedzy - stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych 

inspirowanych przez nauczyciela  

c) kultura przekazu: - wykazuje brak błędów językowych, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane są 

w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany 

 Stopień dostateczny 

 a) wiadomości: - opanował materiał programowy ograniczony do treści podstawowych z danego 

przedmiotu 

 b) umiejętności stosowania wiedzy - stosuje wiadomości do celów teoretycznych i praktycznych przy 

pomocy nauczyciela  

c) kultura przekazu: - popełnia niewielkie i nieliczne błędy językowe, wiadomości przekazuje w języku 

zbliżonym do potocznego  

Stopień dopuszczający  

a) wiadomości: - wykazuje niepełną znajomość treści podstawowych, posiada wiadomości na 

poziomie niezbędnego minimum programowego - ma trudności w rozumieniu  

b) umiejętności stosowania wiedzy - rozwiązuje problemy typowe przy pomocy nauczyciela 

 c) kultura przekazu: - popełnia liczne błędy językowe, ma nieporadny styl wypowiedzi i trudności w 

wysławianiu. 


