PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI
Przedmiotowy system oceniania opracowany został na podstawie:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)
2. Planu wynikowego z informatyki – cykl 2 letni w gimnazjum.
3. Wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Podstawa programowa - INFORMATYKA
III etap edukacyjny (gimnazjum)
Cele kształcenia - wymagania ogólne
I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci
komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjnokomunikacyjnych.
II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie
za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji,
prezentacji multimedialnych.
III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera,
z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.
IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy
i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.
V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań
informatyki.
Podręcznik:
- pierwszy rok nauczania - "Lekcje z komputerem" WSiP 2015, Wanda Jochemczyk,
Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski,
- drugi rok nauczania - „Podstawowe tematy”, Grażyna Koba, podręcznik dla gimnazjum
(do nowej podstawy programowej), Wydawnictwo Szkolne PWN, rok dopuszczenia 2009,
numer
dopuszczenia 152/2009
Nauczyciel: na początku każdej lekcji określa jej cel a następnie podaje go uczniom
w formie pisemnej lub ustnej.
Przygotowanie ucznia do lekcji: książka, zeszyt, (uczeń może korzystać z pamięci flash,
pendrive, poczty internetowej, komunikatorów – po wyrażeniu zgody przez nauczyciela).

Ocenianie na informatyce:
Za co będę oceniać? Ile razy w semestrze?
przygotowanie do lekcji na bieżąco
aktywność na lekcji na bieżąco
wykonane zadania praktyczne na lekcji na bieżąco prace domowe na bieżąco
sprawdziany w formie kartkówek lub praktycznej pracy przy komputerze 2-4
udział w konkursach i projektach zgodnie z ustaleniami nauczyciela
etap szkolny – 5
etap powiatowy - 6
etap wojewódzki – 6
laureaci etapu powiatowego, wojewódzkiego lub olimpiady informatycznej otrzymują
ocenę celującą na koniec semestru lub końcoworoczną.
Ilość ocen:
W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi oceny cząstkowe
z trzech działów:
A - sprawdziany, kartkówki
B - zadania domowe i odpowiedzi ustne
C - aktywność na lekcji i poza lekcją.
Rozpoznaniu poziomu wiedzy ucznia i jego postępów w opanowaniu wiadomości
i umiejętności będą służyć:
 obserwacja bieżącej pracy;
 obserwacja ucznia na lekcji (m.in. samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń, aktywność
na lekcji);
 wykonana przez ucznia praca – utworzony lub zmodyfikowany dokument komputerowy,
m.in. rysunek, prezentacja, tekst, tabela arkusza kalkulacyjnego, prezentacja
multimedialna, strona internetowa, program komputerowy;
 zadania sprawdzające.
Będę premiować uczniów (również słownie) za poprawne samodzielne wykonanie ćwiczenia.
Czas wykonania zadania nie będzie głównym miernikiem oceny.
Dla uczniów szczególnie zainteresowanych informatyką będą przygotowywane ćwiczenia
trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą.
Ocenę ucznia będę uzasadniał ustnie lub pisemnie i dawał wskazówki do dalszej pracy.
Każda ocena wystawiona uczniowi jest jawna dla ucznia, jego rodziców lub opiekunów
prawnych.
Prace pisemne uczniów będą przechowywane w szkole do końca roku szkolnego, tj. do 31
sierpnia. Wgląd do nich mają prawo rodzice swoich dzieci wyłącznie w szkole w trakcie
zebrań z rodzicami i indywidualnych konsultacji z nauczycielem.

Poprawianie prac: uczniowie mogą poprawić niedokończone lub słabo wykonane
prace w domu, albo na zajęciach kółka informatycznego.
Kryteria % prac pisemnych:
Wiadomości wykraczające poza podstawę programową (tzw. dodatkowe źródła) celujący
100% -91% bardzo dobry
90%-71% dobry
70%- 51% dostateczny
50% 31% dopuszczający
30%- 0% niedostateczny
Ile razy w semestrze można być nieprzygotowanym?
 1 raz przy 1 godz. zajęć w tygodniu
(każde nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji).
Jak wpływa na ocenę każde następne nieprzygotowanie?
 każde następne nieprzygotowanie, jeżeli jest nieusprawiedliwione na piśmie przez
rodzica lub opiekuna prawnego, jest cząstkową oceną niedostateczną.
Co powinien zrobić uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie lub zajęciach na
których wykonano zadanie praktyczne na ocenę?
 powinien w terminie uzgodnionym z nauczycielem napisać lub wykonać zaległe
zadanie.
Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną końcoworoczną,
 zdając egzamin poprawkowy (patrz Wewnątrzszkolny System Oceniania).
Przedmiotowy system oceniania podlega ewaluacji po zakończeniu semestru lub roku
szkolnego.
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