PRZEDMIOTOWY SYSYTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W
KLASACH 1-2 GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZIELENIU
1. Dostosowanie wymagań
Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć
uczestniczenia w zajęciach i zadaniach dodatkowych. Powinien równieŜ zwrócić
uwagę, szczególnie w pierwszym roku nauczania informatyki, na utrudnione
warunki uczenia się i utrwalania wiadomości w domu – uczniów, którzy nie
posiadają własnego komputera.
2. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie
Na zajęciach z informatyki uczeń jest oceniany w następujących obszarach:
- aktywność w czasie zajęć – gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań
zaleconych do wykonania w trakcie zajęć przez nauczyciela, podejmowanie
merytorycznej dyskusji itp.,
- stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy
programowej nauczania informatyki oraz wymagań programowych,
- wiadomości i umiejętności, które uczeń nabył w trakcie samodzielnej
działalności informatycznej poza szkołą (w przypadku, gdy uczeń ubiega się o
celującą ocenę końcową),
- stosowanie przez ucznia języka informatycznego – terminów i pojęć w ramach
przewidzianych przez program nauczania,
- przygotowanie do zajęć – posiadanie dyskietki, podręcznika, notatnika, innych
przyborów lub materiałów wymaganych przez nauczyciela itd.,
- udział w konkursach i turniejach informatycznych organizowanych przez szkołę,
jak równieŜ poza nią,
- samodzielne prace ucznia – prace domowe pisemne, referaty, prezentacje,
programy itp.
- umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób
komunikowania się w grupie.
3. Podstawa ustalenia oceny
Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyŜej obszarach dokonuje się na podstawie:
- wyników bieŜących sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem,
- obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć,
- analizy przedstawionych do oceny samodzielnie wykonanych prac – praca
zaliczeniowa, pisemna praca domowa, referat, prezentacja, program
komputerowy, dokument, itp.
Sprawdziany bieŜące, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne są przeprowadzane po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z uczniami i po określeniu przez nauczyciela
wiadomości i umiejętności (wymagań programowych), których sprawdzian będzie
dotyczył.
Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych, pisze go
w terminie ustalonym przez nauczyciela. Nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje
wystawienie oceny niedostatecznej, którą uczeń moŜe poprawić w trybie przewidzianym
w następnym punkcie.

Ocena uzyskana ze sprawdzianu moŜe być przez ucznia poprawiona w terminie i na
zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem. Wynik ogólny stanowi średnia z oceny
pierwszej i drugiej.
4. Szczegółowe kryteria oceniania
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
- posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego,
- umie samodzielnie zdobywać wiedzę z róŜnych mediów (np. Internet, czasopisma
komputerowe, edukacyjne programy multimedialne)
- wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy
pozalekcyjnej,
- wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace,
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,
- wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (np. gazetki ścienne, prezentacje multimedialne).
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania informatyki
w danej klasie,
- sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami,
- samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,
- biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,
- biegle i bezpiecznie obsługuje komputer,
- biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
- dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,
- posługuje się terminologią informatyczną,
- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,
- z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań
programowych,
- pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
- w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,
- zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem,
- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,
- nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań
programowych, nawet z pomocą nauczyciela,
- poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
- częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,
- częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować,
- bezpiecznie obsługuje komputer,
- zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela,
- ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach,
- poprawnie uruchamia komputer i zamyka system,
- poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje.
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,
- nie zna terminologii informatycznej,
- nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera,
- nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu.

5. Kryteria oceny
a. ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel na tydzień przed terminem
klasyfikacji semestralnej (rocznej);
b. o zagroŜeniu końcoworoczną oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia i
jego rodziców oraz wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją;
c. wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej;
d. punkty uzyskane z prac klasowych przeliczane są na stopnie według następującej
skali:
100%-96%- celujący,
95%-91%- bardzo dobry,
90% -70% - dobry,
69% - 50% - dostateczny,
49 %- 31 % - dopuszczający,
30 % - 0 % - niedostateczny,

e. ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku;
f. ocena roczna (semestralna) nie jest średnią arytmetyczną ocen.

