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PRZEDMIOTOWE ZASADY
OCENIANIA
Z INFORMATYKI/ZAJĘĆ
KOMPUTEROWYCH

Uczący:
Władysława Kozyra

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z przedmiotu informatyka dla klas
IV, VII oraz zajęć komputerowych dla klas V, VI.
Uczący: Władysława Kozyra

Celem przedmiotowych zasad oceniania jest wspieranie ucznia
w rozwoju intelektualnym i osobowościowym.
Wymagania edukacyjne z informatyki/zajęć komputerowych niezbędne do otrzymania śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania
informatyki/zajęć komputerowych dl a danej klasy oraz stosuje znane wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych,
nietypowych i złożonych, samodzielnie i twórczo rozwija uzdolni enia, zainteresowani a informatyką, biegle posługuje się
wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, p roponuje rozwiązania
nietypowe, ponadto aktywnie uczestniczy w lekcjach, z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych
z informatyką/zajęciami komputerowymi, ma wi ększość bieżących ocen celujących ze wszystkich form (sposobów)
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (poziomu wiadomości i umiejętności).
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : sprawni e komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego
i w pełni wykorzystuje jego możliwości, swobodnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym, bardzo dobrze
zna pojęcia informatyczne i swobodni e je stos uje, dobiera je do omawiania wykonywanych zadań, posiadaną wiedzę
informatyczną stosuje w zadani ach praktycznych i teoretycznych, ma wi ększość bieżących ocen bardzo dobrych ze ws zystkich
form (sposobów) sprawdzani a osiągnięć edukacyjnych (poziomu wiadomości i umiejętności).
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: w znacznym stopniu posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania
informatyki/zajęć komputerowych w danej klasie, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności do samodzielnego
rozwiązywani a zadań teoretycznych i praktycznych, rozwiązuje typowe zada nia teoretyczne i praktyczne, odpowiednio
posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym, umiejętni e korzysta z pomocy wszelakich ś rodków masowego
przekazu oraz sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym, bierze czynny udział w lekcji, ma większość bieżących ocen
dobrych ze wszystkich form (s posobów) sprawdzania osiągni ęć edukacyjnych (poziomu wiadomości i umiejętności).
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: rozwiązuje lub wykonuje zadani a teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu
trudności, stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych, umie komunikować się z komputerem za pomocą
systemu operacyjnego, potrafi uruchomić omawi ane oprogramowanie użytkowe, opanował wi adomości i umi ejętności
określone programem nauczania w danej klasie w stopni u dostatecznym, ma większość bieżących ocen dostatecznych ze
wszystkich form (sposobów) sprawdzani a osiągnięć edukacyjnych (poziomu wiadomości i umiejętności).
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna pojęcia informatyczne, wie, czym zajmuje się informatyka i jaki e programy
użytkowe są omawiane, potrafi z pomocą nauczyciela zastosować wi edzę i umiejętności do rozwiązywania zadań, czynności,
sam popełnia liczne błędy mery toryczne, ma większość bi eżących dopuszczających ze wszystkich form (sposobów)
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (poziomu wiadomości i umiejętności).

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (poziomu wiadomości i umiejętności uczniów)
 forma pisemna: prace klasowe, sprawdziany wiadomości i umiejętności, kartkówki sprawdzające wiadomości
z 2-3 ostatnich lekcji, tes ty online, badanie umiejętności praktycznych, prace domowe, rozwiązywanie zadań dodatkowych –
samodzielna praca dla chętnych na zajęciach
 forma ustna: odpowiedzi uczniów
 inne formy: ćwiczenia i zadani a wykonywane w klasie – praca w grupach, praca s amodzielna (indy widualna),
przygotowanie do lekcji, wykonywanie prac dodatkowych, udział i znaczne sukcesy w konkursach informatycznych
szkolnych i pozaszkolnych1, brak przy gotowania do lekcji tj. nieprzygotowanie do lekcji, brak pracy domowej, brak zeszytu
przedmiotowego, pomocy i materiałów potrzebnych do lekcji (uczeń zgłasza po sprawdzeniu listy obecności). Nieobecność
ucznia na lekcji nie zwalni a go z obowiązku uzupełnieni a notatki w zeszycie przedmiotowym, wykonania zadani a
domowego oraz opanowania wiadomości i umi ejętności (dopuszcza się odstępstwa od tego zapisu w przypadku, gdy
nieobecność dziecka była minimum tygodniowa).

1

O randze sukcesu decyduje nauczyciel na podstawie analizy wyników danej olimpiady, konkursu.
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Zasady ob owiązujące na lekcjach informatyki/zajęcia komputerowe
 Każdy uczeń jes t oceni any zgodni e z zasadami sprawi edliwości.
 Nauczyciel:




udziela uczniowi pomocy w samodzielnym pl anowaniu swojego rozwoju,
motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce,
informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć oraz o postępach w tym zakresie,



dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjal nych uzdolni eniach ucznia.

 Uczeń przychodzi na lekcje punktualnie.
 Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenia si ę przez cały okres nauki, prowadzić
systematyczni e i estetycznie zeszyt przedmiotowy, nosić podręcznik, potrzebne do lekcji pomoce i materi ały, odrabiać prace
domowe.
 Uczeń zobowiązany jest do zachowania ciszy oraz spokoju podczas lekcji, by nie zakłócać i utrudniać pracy innym. Jeś li chce
się wypowiedzieć, podnosi w górę rękę, a po otrzymaniu zgody nauczyciela, odpowiada. Podczas zajęć uczeń słucha, co mówią
inni – nie przeszkadza. Jeśli na lekcji prowadzimy dyskusję, słuchamy pełnej wypowiedzi ucznia zabierającego głos, nie
przerywamy nikomu. Jes teśmy wobec siebie życzliwi, otwarci, tolerancyjni (akceptujemy różnicę zdań).
 Uczeń z dysfunkcjami jest oceniany z uwzględnieni em zaleceń PPP.
 Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podanym zakresem sprawdzanych umiejętności
i wiadomości. Przeprowadzane są one jednak rzadko lub wcale. Z uwagi na charakter przedmiotu, do sprawdzania
osiągnięć uczniów najbardziej odpowiednie są zadania, ćwiczenia praktyczne (uczeń odpytywany jest podczas pracy
z komputerem).
 Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez: zapisy w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen, odnotowywanie oceny
w zeszycie przedmiotowym.
 Ocena pos tępów każdego ucznia uwzgl ędni a jego indywidualne możliwości.
 Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 Ocenianie prac następuje zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy.
 Uczeń ma prawo do poprawiania ocen. Każdorazowo zgłasza taką wolę nauczycielowi i ws pólnie decydują o formi e, sposobie
i termini e „poprawy”.
 Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas zajęć dydaktycznych.
 Ocenione prace klasowe i kartkówki uczeń ma obowi ązek poprawić w domu lub na lekcji (decyduje nauczyciel).
 Brak pracy domowej lub nieprzygotowanie do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi jeszcze przed lekcją.
 Przy ustalani u oceny pod uwagę brany jest wysiłek wkładany przez uczni a w wywiązywani e się z obowiązków szkolnych
(lekcyjnych), chęć uczes tnictwa w zajęciach i gotowość podejmowania wykony wani a ćwiczeń i zadań zalecanych do
wykonywania w trakcie zajęć.
 Zwraca się uwagę na s amodzielność w pracy, wkład i zaangażowanie ucznia w wykonywaną pracę, sposób obsługi sprzętu ,
jak równi eż umiejętność współpracy, współdziałania podczas pracy w grupie, zespole (podczas zadań grupowych – np.
podczas realizowani a projektu, opracowywania referatów na zadane tematy itp.).
 Pod uwagę brany jes t nie tylko efekt finalny w postaci gotowej pracy (rysunku, teks tu i tp. ), ale także rzetelność i dokładnoś ć
(staranność) jej wykonania, zgodnie z założeniem i celem lekcji oraz dbałość o bezpieczeństwo własne i innych.
 Istotnym elementem oceni ania jest także obserwacja postępów ucznia w nauce, jak równi eż tego czy uczeń potrafi
wykorzystywać zdobytą umiejętność w innych sytuacjach, niezwi ązanych z danym tematem.
 W oceni aniu pomaga również wejście w dialog z uczniem, podczas którego nauczyciel ma możliwość sprawdzić czy
umiejętności ucznia idą w parze ze zrozumi eniem tematu. Służy to również sprawdzeniu czy uczeń poprawnie używa
sformułowań informatycznych oraz czy potrafi świadomi e korzystać z różnych funkcji i opcji programów.
 Przeszkadzani e w prowadzeniu lekcji, nie śledzeni e toku lekcji, celowe utrudnianie prowadzenia lekcji, utrudniani e uczeni a
się innym czy też zatrzymanie przez ucznia (nie oddanie) pracy pisemnej jes t każdorazowo odnotowywane i wpływa na ocenę
zachowania.
 Korzystanie przez uczni a w czasie prac pisemnych i innych form sprawdzani a wiadomości i umiejętności (wiedzy)
z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy jest każdorazowo odnotowywane i wpływa na ocenę zachowania.
 Uczeń, który nie pisał pracy pisemnej (pracy klasowej lub kartkówki) z powodu nieobecności, zobowiązany jest do napisani a
zaległych prac pisemnych w termini e wyznaczonym i uzgodnionym z nauc zycielem.
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 Uczniowi bez zgody nauczyciela zabrania się zmiany us tawień systemowych komputera. Nie wolno równi eż zmieniać,
kopiować lub usuwać innych plików niż własne. Niestosowani e się do tych zaleceń jest każdorazowo odnotowywane i wpływa
na ocenę zachowani a.
 Po zakończonych zajęciach uczeń zobowiązany jest do uporządkowani a swojego s tanowiska pracy.
 Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), drog ą
indywidualnych konsultacji z nauczycielem ( także online).
 Uczeń może być nieklasyfikowany, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności uczni a
na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęci a.
 Ocena śródroczna oraz roczna jes t ustalona ze wszystkich ocen bieżących z uwzględnieniem preferencji ocen z prac
klasowych, kartkówek (prac pisemnych), odpowiedzi us tnych, pozos tałych form.
 Roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się po uwzględnieniu oceny śródrocznej i ocen bieżących. Przy wystawi aniu rocznej oceny
klasyfikacyjnej nauczyciel uwzgl ędni a możliwości intelektual ne ucznia, jego zaangażowani e, zauważone postępy.
 O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia oraz rodziców (prawnych opi ekunów) w termini e
zgodnym z zasadami określonymi w Statucie Szkoły.
 Nie ma możliwości poprawy ocen na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 Pozostałe kwestie związane z oceni aniem i klasyfikowaniem reguluje Statut Szkoły.
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
Zgodnie z zapisami w Statucie S zkoły
Sporządzono na podstawie „Programu nauczania informatyki w szkole podstawowej” zgodnego z podstawą programową oraz Statutu Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem.
Opracowała: Władysława Kozyra

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem

Strona 3

