Przedmiotowy system oceniania
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE i INFORMATYKA

I. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów
Oceniane są:
1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji.
Ocenie podlega:
- wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią;
- stopień samodzielności wykonywania zadania;
- pilność;
- końcowy efekt pracy (jakość pracy).
- umiejętność pracy w zespole;
2. Odpowiedzi ustne.
Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów informatycznych:
najczęściej odpowiedź ustna związana jest z wypowiedziami uczniów w trakcie dyskusji i pracy przy
komputerze.
3. Aktywność podczas pracy na lekcji.
Ocenie podlega:
- aktywność ucznia w czasie zajęć;
- stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć;
- zainteresowanie tematem lekcji;
- przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji,
- udział w konkursach, projektach.
4. Sprawdzian.
Podsumowanie działu – samodzielna praca przy komputerze połączona z wiedzą teoretyczną.
5. Kartkówki.
Ocenianie pojęć i terminologii komputerowej.
II. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:
Ocena celująca
Uczeń:
• zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
• posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
• perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym,
wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności;
• perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowymi
• samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne;
• wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji,
złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, oryginalnością, a także
wysokimi walorami estetycznymi;
• do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy;
• wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz
aktywnością na lekcjach;
• przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, a także
zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich;
• wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się poszerzoną
wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i we własnym zakresie;
• zdobywa wyróżnienia w międzyszkolnych i wyższych konkursach informatycznych.

Ocena bardzo dobra
Uczeń:
• zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
• posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
• posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu
trudności;
• posługuje się usługami internetowymi;
• samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne;
• wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu
zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu;
• uczestniczy w konkursach informatycznych.
Ocena dobra
Uczeń:
• zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
• posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu;
• z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość
opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności;
• z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi;
• wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego
przez nauczyciela wzoru czy przykładu.
Ocena dostateczna
Uczeń:
• nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara
się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej;
• w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość materiału ma
opanowaną;
• z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym;
• z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
• wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu
opcji i efektów.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
• nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;
• posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej;
• z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem
komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty;
• z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
• ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do
zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych
opcji i narzędzi.
Ocena niedostateczna
Uczeń:
• nie
• nie
• nie
• nie

opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,
zna terminologii informatycznej,
stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera,
potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu.

III. Oceny semestralne i roczne:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
MEN.

Ocenę okresową(roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na tydzień przed terminem klasyfikacji
okresowej (rocznej).
O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę na
miesiąc przed klasyfikacją.
Ocena okresowa (roczna) nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych, a średnią
ważoną wszystkich ocen.
Oceny z ćwiczeń wykonywanych na lekcji i odpowiedzi mają decydujący wpływ na ocenę
okresową (roczną), a oceny z prac dodatkowych i innych form aktywności ucznia wpływają na
podwyższenie oceny.
Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku.
Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO będą rozstrzygane zgodnie z WSO oraz rozporządzeniem

IV. Tryb oceniania
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Sprawdziany są obowiązkowe.
3. Sprawdziany są zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres prawdzanych
umiejętności i wiedzy.
4. Krótkie kartkówki nie muszą być zapowiadane, obejmują 3 ostatnie jednostki lekcyjne.
5. Uczeń nieobecny z przyczyn losowych na sprawdzianie musi go napisać w terminie ustalonym przez
nauczyciela nie później niż w ciągu dwóch tygodni.
6. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania sprawdzianu w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę
niedostateczną.
7. Poprawa sprawdzianów jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
Uczeń pisze ją tylko raz. Ocena uzyskana z poprawionej pracy klasowej jest oceną ostateczną.

8. Na ocenę semestralną (roczną) mają wpływ oceny z poszczególnych form
Forma aktywności
Sprawdzian
Kartkówka
Praca na lekcji
Odpowiedzi ustne
Aktywność
Konkursy
Projekty

Waga
3
2

1
2

9. Oceny z kartkówek i sprawdzianów wystawiane są według następującej skali:
100 % celujący
99 % - 91 % bardzo dobry
90 % - 75 % dobry
74 % - 50 % dostateczny
49 % - 30 % dopuszczający
29 % - 0 % niedostateczny
10. Ocena semestralna liczona jest jako średnia ważona.
11. Ocena roczna obliczana jest jako średnia ważona wszystkich ocen w ciągu roku szkolnego.

12. Przedziały średniej ważonej decydujące o ocenia końcowej (semestralnej lub rocznej):
0 - 1,79 niedostateczny
1,80 - 2,74 dopuszczający
2,75 - 3,74 dostateczny
3,75 - 4,74 dobry
4,75 - 5,74 bardzo dobry
5,75 – 6,00 celujący

