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Przedmiotem oceny są:
 wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości;
 wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania
informatyki oraz wymagań programu nauczania;
 wysiłek wkładany przez ucznia;
 aktywność i systematyczność.
Cele systemu oceniania
Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego z informatyki na poziomie gimnazjum
nauczyciel ma tak ukierunkować młodego człowieka, aby ten umiejętnie poruszał się w
gąszczu informacji, stosował różne multimedialne źródła informacji i narzędzia
informatyczne do rozwiązywania problemów oraz dostrzegał i korzystał z wartościowych
źródeł unikając zagrożeń związanych z rozwojem komputeryzacji.
W systemie sprawdzania i oceniania wyróżnia się 3 metody badania kompetencji:
 ocena bieżącej pracy ucznia
 sprawdzian praktyczny
 projekty zespołowe
Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny:
 posługiwanie się pojęciami, narzędziami oraz prawidłową terminologią
informatyczną;
 stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na
stanowisku komputerowym;
 efektywna praca z poznanymi programami komputerowymi służąca osiąganiu
przewidzianych rezultatów;
 umiejętność rozwiązywania problemów oraz dobór skutecznych metod;
 zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych;
 aktywność i systematyczność.
Tryb oceniania:
1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne.
2. Sprawdziany i prace klasowe są zapowiedziane, z tygodniowym wyprzedzeniem
i zapisane w dzienniku lekcyjnym. Podany jest zakres sprawdzanych umiejętności
i wiedzy.
3. W przypadku nieobecności nauczyciela lub nieodbycia się lekcji w dniu
zapowiedzianego sprawdzianu, zostaje on przesunięty na kolejną lekcję.
4. Uczeń winien napisać lub zaliczyć w innej formie co najmniej 50% zaplanowanych
sprawdzianów.
5. Prace klasowe i wybrane sprawdziany można poprawić. Poprawa jest dobrowolna,
w terminie 7 dni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko
raz i ocena wpisywana jest do dziennika.
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6. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane.
7. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się
do lekcji.
 Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy
domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
 Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
8. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł
w czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nienapisanych samodzielnie,
plagiatów z Internetu równa się ocenie niedostatecznej.
a) Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien
być prowadzony systematycznie. Uczeń, w przypadku nieobecności w szkole
powinien zeszyt uzupełnić.
b) Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami". Za 5 zgromadzonych „plusów"
uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy:
częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi,
rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywna pracę w grupach.
c) Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.
Kryteria i sposoby oceniania.
Oceny ustala się w stopniach według następującej tradycyjnej skali:







Stopień celujący
Stopień bardzo dobry
Stopień dobry
Stopień dostateczny
Stopień dopuszczający
Stopień niedostateczny

Wymagania:
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania
przedmiotu obowiązującymi w danej klasie,
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 zdobytą wiedzę stosuje w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
 samodzielnie i twórczo dobiera stosowne rozwiązanie w nowych, nietypowych
sytuacjach problemowych,
 bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 chętnie podejmuje prace dodatkowe, służy pomocą innym, pomaga w pracach
związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pracowni.
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Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu
obowiązującego w danej klasie,
 potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,
 samodzielnie stosuje właściwe algorytmy dla rozwiązania danych problemów
i przewiduje ich następstwa,
 wie, jak poprawić ewentualne błędy,
 sprawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:






dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania,
korzystając ze wskazówek nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy,
potrafi samodzielnie projektować algorytmy rozwiązań,
zna podstawowe pojęcia i właściwą terminologię z przedmiotu,
czasem popełnia błędy, ale potrafi je wskazać i poprawić.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 opanował podstawowe treści programowe określone programem nauczania danej
klasy,
 posiadł umiejętności typowe i wykonuje zadania o średnim stopniu,
 umie opisać przebieg wykonania zadania i rozumie sens jego rozwiązania, potrafi
posługiwać się podstawowymi programami użytkowymi i wykonywać zadania
o niewielkim stopniu trudności.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 niewystarczająco opanował wiadomości określone programem nauczania w danej
klasie,
 rozumie pojęcia informatyczne,
 ma trudności z obsługą systemu operacyjnego i podstawowych programów
użytkowych,
 stosuje posiadane wiadomości tylko z pomocą nauczyciela,
 ma trudności z zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce.
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej
klasy,
 braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuację dalszej nauki
z zakresu przedmiotu,
 nie potrafi wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą
nauczyciela.
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Sposoby informowania uczniów i rodziców.
1. Na początku roku szkolnego uczniowie są informowani o wymaganiach edukacyjnych
wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych,
a także w czasie konsultacji indywidualnych oraz są zapoznawani z ocenami
cząstkowymi.
3. Informację o planowanej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu ucznia podaje
się uczniowi zgodnie z terminami obowiązującymi w WZO.
4. Rodzice mają prawo do obejrzenia prac pisemnych swoich dzieci w obecności
nauczyciela.
PZO podlega ewaluacji.
Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii PP-P dostosować wymagania edukacyjne
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności uczenia się, umożliwiające
sprostanie tym wymaganiom.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.
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