Kryteria oceniania z informatyki i zajęć komputerowych
Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace
domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.
1. Sprawdziany (ocena czerwona)mogą wymagać zapisania odpowiedzi na
wydrukowanym arkuszu lub sprawdzać praktyczne umiejętności na komputerze
• Sprawdzian planuje się na zakończenie działu lub semestru.
• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po
oddaniu prac.
2. Kartkówki (ocena zielona)są przeprowadzane w formie pisemnej, z zakresu
programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).
3. Ćwiczenia praktyczne, aktywność na lekcji (ocena czarna)obejmują zadania
praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod
uwagę:
• wartość merytoryczną,
• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
• dokładność wykonania polecenia,
• staranność i estetykę.
4.
dpowied u爠tna (ocena czarna)obejmuje zakres programowy aktualnie
realizowanego działu.
5. Praca domowa (ocena niebie爠ka) jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia
umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
• Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze, w zeszycie lub w innej
formie zleconej przez nauczyciela.
• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę
samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
6. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace
projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych,
prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
• wartość merytoryczną pracy,
• stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
• estetykę wykonania,
• wkład pracy ucznia,
• sposób prezentacji,
• oryginalność i pomysłowość pracy.
7. Szczególne o爠iągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych
(szkolnych i międzyszkolnych)
Za爠ady poprawiania ocen:
1. Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać
raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
2. Ocen ze sprawdzianów wyższych niż ocena dostateczna nie można poprawić.
3. Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.
4. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po
jej wystawieniu.
Procedura podnie爠ienia oceny przewidywanej:
 Uczeń może starać się o podniesienie przewidywanej oceny półrocznej (rocznej),
wykonując ćwiczenia praktyczne z zakresu programu nauczania w danym półroczu.
 uczeń może ubiegać się o podniesienie oceny tylko w przypadku, gdy ocena na I
semestr nie była niższa od proponowanej rocznej; uczeń musi przygotować pracę w
edytorze tekstu lub w programie określonym przez nauczyciela i zaprezentować na
forum klasy.

