KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI:
KLASY IV i VII
Sprawdzanie i ocenianie uczniów to proces ciągły i systematyczny, który dostarcza
nauczycielowi, uczniowi i rodzicom informacji o wiedzy, umiejętnościach, sposobie pracy
ucznia, jego zaangażowaniu, pomysłowości i samodzielności.

Metody sprawdzania i oceny osiągnięć uczniów
Osiągnięcia
Bezpieczne posługiwanie się sprzętem
komputerowym i oprogramowaniem
w środowisku przystosowanym do
potrzeb i możliwości ucznia.

Modyfikowanie podstawowych ustawień
systemu.
Prawidłowe korzystanie z edytorów grafiki
i tekstu.

Umiejętność wykorzystania programu Power
Point do stworzenia prostej prezentacji.
Wykonywanie obliczeń matematycznych.

Metody sprawdzania
*Obserwacja uczniów, w jaki sposób
posługują się sprzętem komputerowym, ich
sposobu pracy oraz samodzielności
w podejmowaniu decyzji.
*Obserwacja uczniów, czy przestrzegają
zasad bezpiecznego posługiwania się
sprzętem komputerowym
i oprogramowaniem.
* Ustne odpowiedzi dotyczące znajomości
ww. zasad.
*Sprawdzian praktyczny + pisemny oparty
na wykonaniu zadań przewidzianych
w planie nauczania informatyki w kl. 4-6.
*Obserwacja uczniów, w jaki sposób
posługują się wybranym edytorem podczas
sporządzania tekstów, rysunków, motywów
graficznych oraz ocena ich zaangażowania,
pomysłowości i samodzielności.
*Sprawdzian praktyczny polegający na
opracowaniu: prostego tekstu, rysunku,
dokumentu zawierającego tekst i grafikę na
zadany temat.
*Obserwacja uczniów podczas pracy j. w.
*Przygotowanie materiałów do pracy na
wybrany temat.
*Sprawdzian praktyczny polegający na
wykorzystaniu aplikacji:
Kalkulator
–
poziom
podstawowy
(wykonywanie prostych obliczeń, złożonych
obliczeń z wykorzystaniem pamięci);
Excel – poziom ponadpodstawowy - plan
wynikowy (projektowanie arkusza,
wykonanie obliczeń, ilustracja graficzna
danych.
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Porządkowanie zbiorów w pamięci
zewnętrznej komputera.

*Sprawdzian praktyczny oparty na wykonaniu
następujących zadań:
- tworzenia struktury folderów na dysku,
- kopiowanie, przesuwanie i usuwanie plików
i folderów,
- odzyskanie usuniętych plików i folderów

Korzystanie z programów dydaktycznych
wspomagających proces uczenia się.

*Sprawdzian praktyczny oparty na pracy z
programem dydaktycznym umożliwiającym
uczenie się i sprawdzenie osiągnięć.

Korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz *Sprawdzian pisemny – terminologia inf.
*Sprawdzian praktyczny polegający na
zasobów sieci Internet do poszukiwania
poszukiwaniu i wykorzystywaniu informacji z
i gromadzenia informacji.
różnych źródeł.
Komunikowanie się z wykorzystaniem
technologii informatycznej.

*Sprawdzian praktyczny oparty na wysyłaniu
i odbieraniu poczty elektronicznej i innych
urządzeń.

Algorytmika i programowanie

*Przedstawia prosty algorytm, pisze ciąg
instrukcji, stosuje wybrane procedury, tworzy
program, tworzy animacje.

Pomiar osiągnięć uczniów
Forma
Sprawdzian praktyczny (ćwiczenia) oparty
na pracy z komputerem

Zasady
Obejmuje określony dział

Sprawdzian pisemny (dotyczy stopnia
opanowania terminologii informatycznej)

Ćwiczenie kontrolne (kartkówka)
z 3 ostatnich lekcji, forma niezapowiedziana.
Test/sprawdzian zapowiedziany na dwa
tygodnie przed terminem.
Oceniana jest aktywność i zaangażowanie
ucznia podczas 5 postępujących po sobie
lekcjach (5+ ocena bdb, 5- ndst.)
Najczęściej forma 5min. kartkówki przy
jednej godz. informatyki w tygodniu.
3 minusy – ndst
3 plusy - bdb

Obserwacja uczniów w toku ich pracy

Ustne wypowiedzi
Zadania domowe – proste formy wykonania
zadania
Przygotowanie do zajęć

Brak zeszytu, ćwiczeń i innych
materiałów na zajęcia, 3- ocena ndst.
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Samodzielne i dobrowolne opracowanie
zadania w domu
Wykazanie się na lekcjach lub po lekcjach
(kółko inf.) szczególnymi wiadomościami
i umiejętnościami.
Udział w konkursach szkolnych,
pozaszkolnych i osiąganie sukcesów

Ocena celująca lub podwyższenie oceny
słabszej (bierze się pod uwagę stopień
poprawności wykonanego zadania)
Ocena celująca

Ocena celująca

Kryteria oceny śródrocznej i rocznej oraz procedura jej ustalenia
1. Uczeń w semestrze powinien otrzymać minimum 3 oceny cząstkowe.
2. Ocenę śródroczną i roczną wystawia nauczyciel najpóźniej 7 dni przed terminem
klasyfikacji.
3. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, wychowawcę
i rodziców na miesiąc przed klasyfikacją.
4. Ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w danym
semestrze.
5. Procedura ustalenia oceny na podstawie obliczonych wskaźników:
a) sprawdziany pisemne i praktyczne stanowią 50% średniej
uzyskanych ocen,
b) obserwacja uczniów w toku ich pracy, samodzielne i dobrowolne
opracowanie zadania w domu stanowi 40% średniej uzyskanych
ocen,
c) Zadania domowe, przygotowanie do zajęć 10% średniej uzyskanych
ocen.
6. Suma uzyskanych wskaźników, zaokrąglona do rzędu jedności stanowi podstawę do
określenia oceny śródrocznej lub rocznej.
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