PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z INFORMATYKI
1. Podstawową metodą oceniania jest obserwacja działań uczniów w klasie, ich
zaangażowania, sposobu obsługi sprzętu, sposobu pracy w grupie (podczas zadań
grupowych). Nauczyciel będzie zwracał uwagę nie tylko na efekt finalny w postaci
gotowej pracy (rysunku, tekstu, strony internetowej itp.), lecz także na rzetelność
i dokładność jej wykonania, zgodnie z założeniem i celem lekcji oraz dbałość
o bezpieczeństwo własne i innych. Istotnym elementem jest także zaobserwowanie,
czy uczeń potrafi wykorzystywać zdobytą umiejętność w innych sytuacjach,
niezwiązanych z danym tematem.
2. Równie ważną metodą oceniania jest wejście w dialog z uczniem, co pozwala
sprawdzić, czy jego umiejętności idą w parze ze zrozumieniem tematu - tylko wtedy
bowiem ma on otwartą drogę do autentycznej twórczości z wykorzystaniem
zdobytych umiejętności. W ten sposób można również sprawdzić, czy uczeń
poprawnie używa sformułowań informatycznych oraz czy potrafi świadomie
korzystać z różnych funkcji i opcji programów.
3. Ponieważ umiejętności zdobywane przez ucznia są w większości praktyczne ocenie
podlega:
- praktyczne działanie uczniów,
- zastosowanie przez nich poszczególnych umiejętności podczas wykonywania
zadanych prac,
- wykorzystywanie przez uczniów metod algorytmicznych przy rozwiązywaniu
problemów.
4. W trakcie roku szkolnego pisemny sprawdzian wiadomości może być
przeprowadzony najwyżej dwa razy.
5. Prace pisemne ocenia się punktowo.
6. Dla ustalenia ocen cyfrowych stosowane są progi przeliczeniowe według następującej
skali:
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

100% - 95%
94% - 86%
85% - 76%
75% - 51%
50% - 31%
30% - 0%

7. Wykonywanie ćwiczeń i ćwiczeń na ocenę jest obowiązkowe.
8. Jeżeli uczeń był nieobecny podczas wykonywania ćwiczenia na ocenę, to powinien je
wykonać w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły.
9. Uczniowi nieobecnemu podczas wykonywania ćwiczenia wpisuje się w miejsce oceny
symbol „0”. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie wykona ćwiczenia symbol „0”
zastępuje się oceną niedostateczną.
10. Uczeń może poprawić ocenę z ćwiczenia w ciągu 2 tygodni od wykonania. Ocena
z poprawy jest wpisywana do dziennika nawet jeżeli jest gorsza od oceny
poprawianej. Ocena poprawiana nie jest usuwana z dziennika.
11. Nie ma możliwości poprawienia ocen tydzień przed klasyfikacją.
12. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności
w szkole.
13. Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do wykonania
ćwiczenia na ocenę.

14. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany z przedmiotu.
15. Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów oraz wskazania
kierunków poprawy.
16. Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1 - 6.
17. Do przeliczenia średniej z ocen na ocenę śródroczną i roczną stosowane są progi
przeliczeniowe według następującej skali:
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

5,26 – 6,00
4,61 – 5,25
3,61 – 4,60
2,61 – 3,60
1,61 – 2,60
0 – 1,60

