Przedmiotowy system oceniania technologia informacyjna, informatyka
Uczniowie zostająpoinformowani o wymaganiach programowych oraz zapoznani z
przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami maturalnymi z informatyki na
początku każ
dego roku szkolnego.
1. Ocenie podlegająwiadomoś
ci i umieję
tnoś
ci uję
te w planie wynikowym nauczyciela.
Wykaz wiadomoś
ci i umieję
tnoś
ci z uwzglę
dnieniem poziomów wymagań
programowych przedstawia nauczyciel na począ
tku roku szkolnego.
2. Oceny sąjawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów). Na proś
bęucznia lub jego
rodziców (opiekunów) nauczyciel ustalają
cy ocenęuzasadnia ją
.
3. Ocenianie wewną
trzszkolne ma na celu:
 bież
ące i systematyczne obserwowanie postę
pów ucznia w nauce,
 pobudzanie rozwoju umysł
owego ucznia, jego uzdolnieńi zainteresowań,
 uś
wiadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomoś
ci i umieję
tnoś
ci
przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym
zakresie,
 wdraż
anie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
 ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia,
 okresowe (semestralne) podsumowanie wiadomoś
ci i umiejętnoś
ci oraz
okreś
lanie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiał
u
programowego przewidzianego na dany okres (rok szkolny),
 dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postę
pach,
trudnoś
ciach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
nauczyciela.
4. Ustalanie ocen bież
ących odbywa sięna podstawie:
 obserwacji aktywnoś
ci ucznia podczas lekcji (5 plusów = bardzo dobry),
 odpowiedzi ustnych,
 wyników ć
wiczeń,
 wyników testów,
 analizy samodzielnych prac ucznia np. prac domowych, referatów.
5. Odpowiedzi ustne obejmujązakres materiał
u z ostatnich trzech lekcji. Uczeńmoż
e
zgł
osićnieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i
lekcji, na których wystawiana jest ocena ś
ródroczna lub roczna):
 raz w semestrze - przy jednej godzinie informatyki tygodniowo,
 dwa razy w semestrze - przy dwóch godzinach informatyki tygodniowo.
Nieprzygotowanie zgł
asza sięnauczycielowi na począ
tku zaję
ć
, po sprawdzeniu obecnoś
ci
uczniów.
6. Uczeń, który opuś
ci w danym semestrze więcej niż50% zajęćlekcyjnych z
informatyki może zostaćniesklasyfikowany z powodu braku podstaw do ustalenia
oceny ś
ródrocznej lub rocznej.
Uczeńnieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnoś
ci moż
e zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
Jeżeli uczeńzostałnieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecnoś
ci, to
na wniosek jego lub jego rodziców (opiekunów) Rada Pedagogiczna moż
e wyrazić
zgodęna egzamin klasyfikacyjny.
7. Prace pisemne to:
 tzw. "kartkówki", które obejmujązakres materiał
u z ostatnich trzech lekcji i
nie wymagająwcześ
niejszego zapowiadania,
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testy, które obejmujądziałlub kilka dział
ów i sązapowiadane co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem; przewiduje sięw semestrze przynajmniej jeden
test,
 zadania programistyczne.
Jeżeli uczeńz przyczyn usprawiedliwionych nie mógłwymienionych prac pisemnych napisać
z cał
ąklasą, to powinien to uczynićw terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dł
uższym
niżdwa tygodnie po powrocie do szkoł
y. W przypadku jednodniowej nieobecnoś
ci - na
nastę
pnej lekcji.
8. Nauczyciel powinien sprawdzići omówićpracępisemnąucznia w ciągu dwóch
tygodni.
9. Nauczyciel przedstawia sprawdzonąpracęuczniowi do wglą
du.
10. Ocena niedostateczna uzyskana z testu moż
e byćpoprawiona w ciągu dwóch tygodni
od daty oddania, w jednym terminie ustalonym dla wszystkich chę
tnych z danej klasy.
Wynik ogólny stanowi ś
rednia z obu ocen.
11. Prace domowe, referaty i inne formy aktywnoś
ci ucznia zaplanowane przez
nauczyciela w danym semestrze sąobowią
zkowe. Uczeńjest zobowią
zany do
oddawania ich do kontroli w wyznaczonym terminie. Jeż
eli uczeńnie oddałpracy w
wyznaczonym terminie bez uzasadnionego usprawiedliwienia otrzymuje ocenę
niedostateczną
. Nauczyciel może wyznaczyćtermin poprawy prac domowych,
referatów i innych form aktywnoś
ci ucznia.
12. Uczeńjest zobowią
zany do prowadzenia zeszytu i udostę
pniania go nauczycielowi do
wglą
du.
13. Każdy uczeńma prawo do dodatkowych ocen za wykonane (po uzgodnieniu z
nauczycielem) prace nadobowią
zkowe, które mogąwpł
yną
ćna podwyż
szenie oceny
ś
ródrocznej i rocznej.
14. Skala ocen jest zgodna z WSO.
15. Prace pisemne sąoceniane na podstawie skali procentowej zawartej w WSO:
Uzyskane punkty w % Ocena
[0%; 30%
niedostateczny
[30%; 50%
dopuszczają
cy
[50%; 70%
dostateczny
[70%; 90%
dobry
[90%; 96%
bardzo dobry
[96%; 100%
celują
cy
16. Jeżeli uczeńwykazuje wiadomoś
ci wykraczają
ce poza program, rozwiązując zadania
dodatkowe, biorąc udziałw konkursach i olimpiadach informatycznych otrzymuje:
 za udział
na szczeblu szkolnym i zdobycie 70% punktów - ocenęczą
stkową
bardzo dobrą
,
 za udział
na wyż
szym szczeblu olimpiady lub konkursu - ocenęczą
stkową
celują
cą,
 za uzyskanie tytuł
u finalisty, laureata olimpiady - ocenęcelują
cąna koniec
roku szkolnego.
17. Uczeńpowinien uzyskaćprzynajmniej trzy oceny w semestrze, najlepiej z róż
nych
zakresów i form sprawdzania wiedzy podlegających ocenie. Liczba ocen w semestrze
powinna wynikaćz liczby godzin informatyki w tygodniu powiększonej o jeden, ale
nie mniej niżtrzy oceny. Oceny powinny byćwystawiane systematycznie.
18. Oceny klasyfikacyjne ś
ródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu, biorą
c pod
uwagęwszystkie oceny cząstkowe.
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Wykaz wiadomoś
ci i umieję
tnoś
ci z uwzglę
dnieniem poziomów wymagań
programowych
Ustala sięnastę
pujące ogólne kryteria ocen z informatyki:
Ocenęniedostatecznąotrzymuje uczeń, który nie opanowałwiadomoś
ci i umiejętnoś
ci
okreś
lonych w podstawie programowej, a braki w wiadomoś
ciach uniemożliwiajądalsze
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu:
 nie zna poję
ćinformatycznych występujących w materiale nauczania,
 nie umie stosowaćposiadanych wiadomoś
ci do wykonywania elementarnych
czynnoś
ci praktycznych w bardzo prostych sytuacjach,
 nie potrafi wykonywaćć
wiczeń, nawet pod kierunkiem nauczyciela,
 nie wie, czym zajmuje sięinformatyka i jakie sąjej metody,
 nie umie uruchamiaćprogramów komputerowych,
 nie umie komunikowaćsięz komputerem za pomocąsystemu operacyjnego,
 nie umie posł
ugiwaćsiępodstawowym oprogramowaniem uż
ytkowym,
 w wypowiedziach popeł
nia bardzo poważne bł
ę
dy merytoryczne.
Ocenędopuszczającąotrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy
programowej, ale braki te nie przekreś
lająmoż
liwoś
ci uzyskania przez ucznia podstawowej
wiedzy informatycznej w cią
gu dalszej nauki:
 rozumie pytania i polecenia, ć
wiczenia wykonuje tylko z pomocąnauczyciela,
 zna najważ
niejsze poję
cia informatyczne wystę
pują
ce w materiale nauczania,
 wie, czym zajmuje siętechnologia informacyjna/informatyka i jakie sąjej metody,
 umie uruchomićkomputer i programy komputerowe,
 umie komunikowaćsięz komputerem za pomocąsystemu operacyjnego w
elementarnym zakresie,
 umie posł
ugiwaćsiępodstawowym oprogramowaniem użytkowym w elementarnym
zakresie,
 umie stosowaćposiadane wiadomoś
ci do wykonywania elementarnych czynnoś
ci w
bardzo prostych sytuacjach,
 w wypowiedziach popeł
nia liczne bł
ę
dy merytoryczne.
Ocenędostatecznąotrzymuje uczeń, który opanowałwiadomoś
ci i umiejętnoś
ci okreś
lone
programem nauczania technologii informacyjnej/informatyki na poziomie, który nie
przekracza wymagańzawartych w podstawie programowej:
 umie stosowaćposiadane wiadomoś
ci do wykonywania prostych zadańw typowych
sytuacjach,
 umie komunikowaćsięz komputerem za pomocąsystemu operacyjnego,
 umie posł
ugiwaćsiępodstawowym oprogramowaniem użytkowym do wykonywania
typowych zadańo niewielkim stopniu trudnoś
ci,
 w wypowiedziach popeł
nia bł
ę
dy merytoryczne.
Ocenędobrąotrzymuje uczeń, który opanowałwiadomoś
ci i umieję
tnoś
ci na poziomie
przekraczają
cym wymagania zawarte w podstawie programowej:
 wie, czym zajmuje siętechnologia informacyjna/informatyka i jakie sąjej metody,
 zna i omawia poję
cia informatyczne wystę
pują
ce w materiale nauczania,
 umie sprawnie komunikowaćsięz komputerem za pomocąsystemu operacyjnego,
 swobodnie posł
uguje sięoprogramowaniem uż
ytkowym do wykonywania typowych
zadań,
 poprawnie stosuje posiadanąwiedzęw wykonywanych samodzielnie typowych
zadaniach,
 w wypowiedziach sporadycznie popeł
nia bł
ę
dy.
Ocenębardzo dobrąotrzymuje uczeń, który opanowałpeł
ny zakres wiedzy i umieję
tnoś
ci
okreś
lonych programem nauczania technologii informacyjnej/informatyki:
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umie sprawnie komunikowaćsięz komputerem za pomocąsystemu operacyjnego i w
peł
ni wykorzystuje jego moż
liwoś
ci,
 swobodnie posł
uguje sięoprogramowaniem uż
ytkowym, trafnie i umieję
tnie
dobierają
c je do wykonywania zadańw nowych sytuacjach,
 wł
aś
ciwie dobiera ś
rodki informatyczne, swobodnie i w peł
ni samodzielnie posł
uguje
sięmetodami i ś
rodkami informatyki, które umożliwiająrozwią
zywanie zadań
szkolnych,
 dobrze zna poję
cia informatyczne wystę
pują
ce w materiale nauczania oraz swobodnie
i poprawnie stosuje posiadanąwiedzęw wykonywanych samodzielnie zadaniach
teoretycznych i praktycznych,
 samodzielnie proponuje metody i rozwią
zuje zł
oż
one zadania i problemy (uję
te
programem nauczania) wykorzystują
c różnorodne oprogramowanie,
 w peł
ni samodzielnie buduje wypowiedzi, popeł
niając sporadycznie drobne pomył
ki.
Ocenęcelującąotrzymuje uczeń, który speł
nia wymagania na stopieńbardzo dobry oraz
posiadłdodatkowąwiedzęznacznie wykraczają
cąpoza program nauczania technologii
informacyjnej/informatyki, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania:
 biegle posł
uguje sięzdobytymi wiadomoś
ciami uż
ywają
c terminologii fachowej oraz
proponuje nietypowe rozwiązania,
 jego wypowiedzi mająprzemyś
lanąkonstrukcję, nie zawierajążadnych bł
ę
dów,
 osią
gną
łznaczą
ce sukcesy w olimpiadach lub konkursach informatycznych albo
posiada inne porównywalne osią
gnię
cia.
Przy ustalaniu ocen brany jest pod uwagęwysił
ek wkł
adany przez ucznia w wykonywanie
obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
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