Przedmiotowy system oceniania kl. IV – VIII
r. szk. 2019 - 2020
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.
Ocena podczas procesu nauczania Informatyki dotyczy określonych
zagadnień:
• ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji,
• odpowiedzi na pytania,
• zadań domowych – przygotowanie do zajęć informatycznych,
• aktywności podczas lekcji,
• ćwiczeń sprawdzających – praca klasowa
• udziału w projekcie grupowym,
• przygotowania referatów i prezentacji multimedialnych,
• wykonania dodatkowych, trudniejszych zadań.

Ocena ćwiczeń wykonywanych
podczas lekcji

Ocena odpowiedzi na pytania

W ocenie wykonywanego ćwiczenia
uwzględnia się:
• zastosowanie właściwej metody
rozwiązania
• wykonanie ćwiczenia zgodnie z treścią
• umiejętność samodzielnego odkrywania
możliwości programu (korzystanie
z Pomocy)
• znajomość pojęć i metod związanych
z danym zagadnieniem – na ocenę ćwiczenia
składają się również dodatkowe pytania
o zastosowane metody, nie ocenia wyłącznie
efektu pracy widocznego na ekranie
monitora.
Poza ćwiczeniami ocenie podlegają też
wypowiedzi uczniów: zarówno te, które
wynikają z powtórek, jak i te z bieżącej
lekcji.
W trakcie wykonywania przez uczniów
ćwiczeń można zadawać pytania
o zastosowaną metodę lub sposób
otrzymania danego rozwiązania.
Ocenie podlega:

• sposób formułowania odpowiedzi znajomość słownictwa informatycznego
• rozumienie znaczenia pojawiających się
pojęć

Ocena udziału w projekcie
grupowym

Ocenie podlega:
• wykonanie przydzielonego uczniowi
cząstkowego zadania, składającego się na
cały projekt
• zaangażowanie w pracę

Uczeń powinien:
• zadania zapisać w pliku i skopiować na
nośnik pamięci masowej
• lub przesłać pocztą elektroniczną na adres
mailowy nauczyciela, jeśli nauczyciel
Ocena zadań domowych
wcześniej uzgodni z uczniami taką formę
(przygotowanie do zajęć informatycznych) • za zgłoszony brak zadania uczeń
otrzymuje 1minus. Trzeci brak to ocena
niedostateczna
• brak zgłoszenia – ocena niedostateczna
W czasie zdalnego nauczania za brak
odesłania zadania domowego uczeń
otrzymuje bz, za 4 bz otrzymuje ocenę
niedostateczną

Ocena aktywności podczas lekcji

Za poprawne odpowiedzi uczeń otrzymuje
plusy, przyjmując zasadę przeliczania (na
koniec półrocza), np.:
• 3 plusy – ocena celująca, zadania dla
zainteresowanych
• 3 plusy – ocena bardzo dobra,
• 2 plusy – ocena dobra, itd., prace
dodatkowe, przygotowanie dodatkowych
materiałów, pomocy, informacji, uczeń
otrzymuje „plus”. Za pięć plusów uczeń
otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za pięć
minusów ocenę niedostateczną.
W niektórych przypadkach, gdy podczas
jednych zajęć uczeń wykaże się szczególną
aktywnością i dodatkowymi
umiejętnościami, można postawić mu od
razu ocenę.

W ocenie uwzględnia się:
• wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z
ich treścią
• praktyczną stronę posługiwania się
komputerem i programami.

Ocena ćwiczeń sprawdzających
(forma teoretyczna i praktyczna)

Ocenianie prezentacji
multimedialnych, referatów
i projektów własnych

Oceny za ćwiczenia sprawdzające i pracę
klasową:
poniżej 29% pkt. – niedostateczny
<49%; 30%) pkt. – dopuszczający
<74%; 50%) pkt. – dostateczny
<89%; 75%) pkt. – dobry
<99%; 90%> pkt. – bardzo dobry
<100%> - celująca - bezbłędne wykonanie
zadań
Nie stosuje się tzw. zaliczania przedmiotu
pod koniec półrocza czy roku szkolnego.

W ocenie uwzględnia się:
• zawartość merytoryczną
• umieszczenie informacji dodatkowych,
zaczerpniętych z różnorodnych źródeł;
• sposób prezentacji (czytanie, wygłaszanie);
w przypadku prezentacji – również
zastosowane elementy graficzne,
wykorzystanie animacji, czytelność tekstu na
ekranie (wielkość czcionek, kolorystyka),
tempo wyświetlania slajdów itp.
• zastosowane środki techniczne
• estetykę pracy
• zastosowane procedury, skrypty, itp.
• formatuje, wykorzystuje szablony,
umieszcza obrazy, symbole, itp.

Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy
z komputerem oraz przepisów prawa podczas korzystania z INTERNETU!
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