
Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Celującą

Uczeń  samodzielnie  wykonuje  na  komputerze  wszystkie,  nawet  najtrudniejsze  zadania.

Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza zawarte w programie informatyki. Jest aktywny

na  lekcjach  i  pomaga  innym.  Ćwiczenia  na  lekcji  wykonuje  bezbłędnie,  trzeba  zadawać  mu

dodatkowe  trudniejsze  zadania.  Ze  sprawdzianów  otrzymuje  większość  ocen  celujących.

Wykonuje  dodatkowe  prace  informatyczne,  wykazuje  się  inicjatywą  w  pomocy  innym

nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach.

Bardzo dobrą

Uczeń samodzielnie  wykonuje na komputerze wszystkie  zadania.  Opanował wiadomości

i umiejętności zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie

i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze zdąży bezbłędnie wykonać ćwiczenia zadane na lekcji.

Dobrą

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował znaczną

większość wiadomości  i  umiejętności  zawartych w programie informatyki.  Na lekcjach pracuje

systematycznie i robi postępy. Prawie zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji i robi to niemal

bezbłędnie.

W  przypadku  niższych  stopni  istotne  jest  to,  czy  uczeń  osiągnął  podstawowe  umiejętności

wymienione w Podstawie programowej, czyli:

I. Bezpieczne posługiwanie się  komputerem i  jego oprogramowaniem, wykorzystanie  sieci

komputerowej;  komunikowanie  się  za  pomocą  komputera  i  technologii  informacyjno-

komunikacyjnych.

II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie

za  pomocą  komputera  rysunków,  tekstów,  danych  liczbowych,  motywów,  animacji,

prezentacji multimedialnych.

III. IRozwiązywanie  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.



Dostateczną

Uczeń  potrafi  wykonać  na  komputerze  proste  zadania,  czasem  z  niewielką  pomocą.

Opanował  wiadomości  i  umiejętności  na  poziomie  nieprzekraczającym  wymagań  zawartych

w Podstawie  programowej.  Na  lekcjach  stara  się  pracować  systematycznie,  wykazuje  postępy.

W większości wypadków kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia.

Dopuszczającą

Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności

zawartych  w  Podstawie  programowej.  Na  lekcjach  pracuje  niesystematycznie,  jego  postępy  są

zmienne,  nie  kończy  niektórych  wykonywanych  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. Nie wykazuje postępów w nauce, nie pracuje na

lekcji lub nie kończy wykonywanych ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla

kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

Dostosowanie PZO z informatyki do indywidualnych potrzeb i

możliwości psychofizycznych uczniów.

Uczniowie  posiadający  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o  specyficznych

trudnościach  w  uczeniu  się  oraz  uczniowie  posiadający  orzeczenie  o  potrzebie  nauczania

indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. Przy ustalaniu oceny nauczyciel

bierze pod uwagę:

• indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne ucznia;

• wysiłek oraz zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji;

• aktywność podczas zajęć;

• samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń;

• zainteresowanie przedmiotem i stosunek do nauki;


