Zasady oceniania
zajęcia komputerowe
klasy IV – VI

Ogólne składniki stanowiące przedmiot oceny to:


zakres wiadomości i umiejętności,



rozumienie materiału naukowego,



umiejętność stosowania wiedzy,



kultura przekazywania wiadomości.

Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy, dyrektora szkoły i
nadzoru pedagogicznego o:


efektywności procesu nauczania i uczenia się,



wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,



postępach uczniów

Jawność ocen
1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego
przez niego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów.
2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)
mogą otrzymać do wglądu po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem uczącym.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest
zobowiązany do uzasadnienia wystawionej oceny.
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4. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
nauczyciel na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) informuje o przewidywanej
ocenie klasyfikacyjnej.

II Obszary podlegające ocenie:
Badanie kompetencji ucznia z zajęć komputerowych odbywa się przy komputerze, dlatego
każdy sprawdzian lub test planowany jest jako praktyczny - uczeń wykonuje zadania
korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania; forma zadań nie odbiega od
ćwiczeń, które uczniowie wykonują na zajęciach.
Sprawdzanie umiejętności dotyczy:


Rozwiązywania problemów za pomocą komputera,



Łączenia umiejętności praktycznych z wiedzą teoretyczną oraz znajomości
podstawowych metod pracy na komputerze,



Znajomości wspólnych dla różnych programów mechanizmów i podstawowych pojęć
i metod informatyki,



Aktywności na lekcjach,



Praca twórcza wkraczająca poza zakres programowy (praca własna),



Udział w konkursach,

Ze względu na specyfikę przedmiotu (wymagania sprzętowe) ocena pracy domowej nie jest
bezpośrednia a uwzględniana jest w innych obszarach oceniania.
III Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:


Ocenianie bieżącej pracy ucznia na lekcji,



Ocena projektu grupowego,



Sprawdzian praktyczny.



Uczeń może poprawić niekorzystną dla siebie ocenę, wpisuje się do dziennika tylko
wynik ostateczny.



Uczeń nieobecny usprawiedliwiony, wykonuje pracę w terminie ustalonym przez
nauczyciela.
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IV Ocenie podlegają:
a) praca na lekcji


ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania
celów operacyjnych lekcji,



odpowiedzi ustne,



jakość pracy i aktywność na lekcji,



współpraca w grupie;

b) sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, zapowiedziane
tydzień wcześniej,
c) inne osiągnięcia ucznia.
Opis wymagań, które trzeba spełnić, aby uzyskać ocenę:
Celującą
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania
dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w
podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Jest aktywny na lekcjach i pomaga
innym uczniom. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe,
trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza
etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie
pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu
komputera na ich lekcjach.
Bardzo dobrą
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował
wiadomości i umiejętności zawarte w programie przedmiotu zajęcia komputerowe. Na
lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze
kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie.
Dobrą
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość
wiadomości i umiejętności, zawartych w programie przedmiotu zajęcia komputerowe. Na
lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na
lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie.
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Dostateczną
Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował
wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w
podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach stara się pracować
systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonanie ćwiczeń na
lekcji.
Dopuszczającą
Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności
zawartych w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach pracuje
niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy wykonania niektórych ćwiczeń.
Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez
ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki.
Niedostateczną
Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych
umiejętności zawartych w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Nie
wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonania
ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki na
wyższym poziomie.

V Ocenie podlegają:


przygotowanie stanowiska pracy,



aktywność i zaangażowanie na lekcji,



współpraca w grupie,



tempo pracy,



przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.



Inne formy aktywności (np. wykonywanie zadań nadobowiązkowych).
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