Przedmiotowe Zasady Oceniania – dostosowane do specyfiki przedmiotu opracowane na podstawie:
- Rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r. Dz.U.2015.poz.843 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
- Statutu ZSZ i L w Zgorzelcu – rozdział XIII &40 - &51 ; rozdział XVI &53 - &73

Przedmiotowe Zasady Oceniania z informatyki
Opracował – Orlikowski W., Zych I.

1. Zasady ogólne
1.) Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne.
2.) Uczeń w ciągu semestru powinien otrzymać minimum 3 oceny cząstkowe z minimum dwóch różnych
form pomiaru, systematycznie rozłożone w czasie.
3.) Uczeń po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej dwóch tygodni) ma prawo nie być oceniany przez
tydzień (nieobecność związana z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi).
4.) Prace klasowe są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych (dłuższa
nieobecność w szkole), powinien napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem (w ciągu dwóch
tygodni) w przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.
5.) Prace klasowe są zapowiedziane, co najmniej tydzień wcześniej i zapisany w dzienniku lekcyjnym.
6. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu, zostaje on przesunięty
na kolejną lekcję.
7.) Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze. Nie dotyczy to zapowiedzianych
sprawdzianów.
8.) Korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac
nienapisanych samodzielnie, plagiatów z Internetu równa się ocenie niedostatecznej.
9.) Termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego
przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole).
10.) Ćwiczenia oceniane są wg skali:
0% - 40%
niedostateczny
41% - 55%
dopuszczający
(powyżej 40% uzyskanych punktów)
56% - 70%
dostateczny
(powyżej 55% uzyskanych punktów)
71% - 85%
dobry
(powyżej 70% uzyskanych punktów)
86% - 95%
bardzo dobry
(powyżej 85% uzyskanych punktów)
96% - 100%
celujący
(powyżej 95% uzyskanych punktów)
2. Ocenie podlega


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.

3. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:
1. Praca na lekcji:
 ćwiczenia praktyczne;
 odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami i pojęciami
informatycznymi);
 prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień;
 aktywność, systematyczność oraz jakość pracy;
 współpraca w grupie;
 stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku
komputerowym.
2. Sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności.
3. Kartkówki.
4. Prace domowe.
5. Prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, plansze poglądowe,
instrukcje itp.
6. Wykonane prace dodatkowe.
7. Udział w konkursach, olimpiadach.

4.Ogólne kryteria oceny

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.

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 trudności,



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.

5.Ustalenie oceny śródrocznej, rocznej




przewidywane oceny klasyfikacyjne wpisywane są do dziennika, co najmniej na trzy tygodnie przed
Klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną,
ocena śródroczna/roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, uzyskanych
w semestrze/roku szkolnym,
przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie cząstkowe
ucznia z poszczególnych form działalności ucznia w następującej kolejności :
1. Prace klasowe - (największy wpływ na kształt oceny semestralnej i końcowej).
2. - sprawdziany („kartkówki”),
- odpowiedź ustna,













3. - prace domowe.
- aktywność na lekcji.
- praca w grupie.
nauczyciel może ostateczną ocenę klasyfikacyjną podwyższyć lub obniżyć w stosunku do oceny
przewidywanej biorąc pod uwagę:
- szczególną aktywność na zajęciach,
- postępy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z instalacji elektrycznych,
- systematyczne uczestnictwo w różnych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności (bardzo
dobra lub nieodpowiednia frekwencja na zajęciach z instalacji elektrycznych),
w przypadku, jeśli uczeń nie zaliczy zaległego materiału, wskazanego przez nauczyciela, w formie
i terminie przez niego ustalonym, nauczyciel ma prawo wystawić ocenę klasyfikacyjną śródroczną,
końcoworoczną obniżoną w stosunku do oceny wynikającej z ocen cząstkowych osiągniętych w ciągu
semestru (całego roku).
ocena semestralna lub roczna może być przez nauczyciela podwyższona do oceny o jeden stopień wyżej,
gdy uczeń osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach lub inne sukcesy związane z przedmiotami
zawodowymi, a w przypadku laureata lub finalisty olimpiady ocena końcowa zostaje podniesiona do
najwyższej pozytywnej,
jeżeli oceny negatywne przeważają nad pozytywnymi, uczeń otrzymuje nieostateczną ocenę
klasyfikacyjną niezależnie od średniej,
na koniec semestru lub roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych,
możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych rozpatrywana
jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia na prośbę ucznia indywidualnie i jest możliwe jedynie
w przypadku ucznia wykazującego się systematycznością pracy, dużą aktywnością i wysoką frekwencją
na zajęciach, nauczyciel indywidualnie ustala zakres materiału do ponownego pisemnego zliczenia,
uczeń nie ma obowiązku poprawić niedostateczną ocenę śródroczną ,

