WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU
INFORMATYKA
W KLASACH IV-VIII
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ W NEKLI

Nauczyciele: Marek Wasiak, Marta Paradowska,
Karolina Wsolak – Graczyk, Maciej Woźniak
I. Postanowienia ogólne
Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
2. Programu nauczania informatyki,
3. Podstawy programowej kształcenia ogólnego z informatyki na poziomie szkoły
podstawowej;
4. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
5. Statutu szkoły.
II. Ocenie podlegają:
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.
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5. Prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, plansze
poglądowe, instrukcje itp.
6. Wykonane prace dodatkowe.
7. Udział w konkursach, olimpiadach
Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny:
 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.

III. Kryteria i sposoby oceniania
Oceny ustala się w stopniach według tradycyjnej skali:
Stopień celujący

-

6

Stopień bardzo dobry

-

5

Stopień dobry

-

4

Stopień dostateczny

-

3

Stopień dopuszczający

-

2

Stopień niedostateczny

-
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Ustala się następującą skalę oceniania pisemnych prac punktowych (punkty/procenty –
ocena):







100 - 95 proc. – celujący,
94 – 85 proc. – bardzo dobry,
84 -76 proc. – dobry,
75 -51 proc. – dostateczny,
50 - 30 proc. – dopuszczający,
29 - 0 proc. – niedostateczny.

Uczeń ma możliwość uzyskania oceny celującej z każdej formy aktywności.
Ustala się następujące wagi dla poszczególnych form aktywności:
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Sprawdziany i testy
Konkursy
Kartkówki
Praca na lekcji
Zadania domowe, prace dodatkowe

– waga 5 (kolor czerwony)
– waga 5 (kolor czarny)
– waga 3 (kolor czerwony)
– waga 2 (kolor niebieski)
– waga 1 (kolor zielony)

IV. Ustalanie oceny semestralnej i końcowej
a. Ocena końcowa (semestralna, roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
b. Ocena semestralna lub końcowa może być podwyższona przez nauczyciela do oceny o
jeden stopień wyższej w przypadku, gdy uczeń osiągał sukcesy w konkursach
informatycznych.
c. Na koniec semestru/roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów
zaliczeniowych.
d. Uczniowie, którzy w semestrze mają ponad 50% godzin nieobecności oraz nie mają
ocen umożliwiających klasyfikację nie będą klasyfikowani.
V. Nieprzygotowanie się ucznia do zajęć lekcyjnych.


Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i brak
zadania domowego, które nauczyciel odnotuje w dzienniku i nie będzie ono brane pod
uwagę przy klasyfikacji semestralnej czy rocznej.



Zgłoszenie braku przygotowania musi się odbyć na początku lekcji, a nie w czasie jej
trwania.



Jeżeli

w

danym

dniu

nauczyciel

planuje

kartkówkę,

uczeń

zgłaszający

nieprzygotowanie również pisze, lecz jego praca w momencie niepowodzenia nie
będzie oceniana.


Prawo to nie dotyczy sprawdzianów i kartkówek zapowiadanych wcześniej.



Osoby, które były nieobecne na lekcjach dłużej niż tydzień mają automatycznie
usprawiedliwione nieprzygotowanie.

Wymagania na poszczególne oceny:
Ocenę celującą (6)
otrzymuje uczeń który: posiada szeroką wiedzę informatyczną i stosuje ją w praktyce, umie
samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów, biegle posługuje się terminologią
informatyczną wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i
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pracy pozalekcyjnej, wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, bierze udział w
konkursach, wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni.
Ocenę bardzo dobrą (5)
otrzymuje uczeń który: bardzo dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału
programowego, bardzo dobrze i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, bardzo
dobrze i bezpiecznie obsługuje komputer, samodzielnie rozwiązuje problemy wynikające w
trakcie wykonywania zadań programowych, biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.
Ocenę dobrą (4)
otrzymuje uczeń który: dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału
programowego, posługuje się terminologią informatyczną, poprawnie i bezpiecznie obsługuje
komputer, z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania
zadań programowych, pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.
Ocenę dostateczną(3)
otrzymuje uczeń który: w sposób zadawalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu
materiału programowego, zna terminologią informatyczną, ale ma trudności z jej
zastosowaniem, poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, nie potrafi rozwiązać
problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań programowych, nawet z pomocą
nauczyciela, poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.
Ocenę dopuszczającą (2)
otrzymuje uczeń który: częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału
programowego, częściowo zna terminologią informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować,
bezpiecznie obsługuje komputer, zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela, ma problemy
przy pracy w najprostszych aplikacjach, poprawnie uruchamia komputer i zamyka system,
poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje.
Ocenę niedostateczną(1)
Otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy z zakresu obowiązującego w danym etapie
edukacyjnym, nie zna podstawowej terminologii informatycznej, nie potrafi wykorzystać
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wiedzy w sposób praktyczny, nie uruchamia oraz nie potrafi obsługiwać aplikacji
przeznaczonych dla danego etapu edukacyjnego.
Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u
którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom
programu, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lub opinii
lekarza specjalisty

VI.

Postanowienia końcowe

1. O zasadach przedmiotowego systemu oceniania uczniowie informowani są na
pierwszych zajęciach lekcyjnych.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu szkolnej pracowni
komputerowej.
3. Ocenianie uczniów zgodne jest z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz
Przedmiotowym Systemem Oceniania.
4. Oceny są jawne i na bieżąco odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.
5. Ocenie podlegają:
 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.
 sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności,
 kartkówki,
 prace domowe,
 prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje,
plansze poglądowe, instrukcje itp.,
 wykonane prace dodatkowe,
 udział w konkursach, olimpiadach.
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6. Procedury oceniania:


Termin sprawdzianu oraz jego zakres powinien być znany uczniom na tydzień
przed jego przeprowadzeniem.



Inne kontrolne prace pisemne, tzw. kartkówki, obejmujące materiał trzech lekcji
powinny być zapowiadane na poprzedniej lekcji. Kartkówki z ostatniej lekcji
mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi.



Ustne sprawdzenie wiedzy i umiejętności obejmuje maksymalnie trzy ostatnie
lekcje i może odbywać się bez zapowiedzi.



W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń ma prawo
do poprawy oceny w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.



Nieusprawiedliwiona nieobecność w terminie poprawy jest równoznaczna z utratą
szansy na poprawę oceny.



Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie, ma prawo przystąpić do niego w
późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem terminie.



Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50 proc. zajęć z danego przedmiotu, może to
stanowić podstawę do nieklasyfikowania ucznia.



Na tydzień przed klasyfikacją nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów
o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych.



Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z tym że roczna
klasyfikacyjna ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.



Poprawione i ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać (do wglądu) w
terminie 2 tygodni od daty ich przeprowadzenia.yw

Nauczanie zdalne
W przypadku nauczania zdalnego lekcje przeprowadzane będą wykorzystaniem
system Gsuite Google Classroom. Przekazywanie zadań odbywać się będzie przy pomocy
narzędzi udostępnionych w ramach platformy Google Classroom, a także do komunikowania
się z uczniami oraz rodzicami wykorzystywany będzie również system edziennika Uonet+
oraz poczta elektroniczna. Wagi ocen w przypadku nauki zdalnej będą zgodne z tymi, które
zostały przedstawione w przypadku nauki stacjonarnej. Uczniowie zobowiązani są do
odbierania przekazanych przez nauczyciela zadań oraz prac i oddawać je we wskazanym
terminie.
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