Przedmiotowy system oceniania

INFORMATYKA
Klasa II i III
GIMNAZJUM

METODY OCENIANIA UCZNIA
Zanim zaczniemy oceniać ucznia, należy zapoznać go z kryteriami oceniania. Na początku roku
szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania. Uczeń musi mieć
pełną świadomość tego, jakie wymagania musi spełnić, aby uzyskać ocenę szkolną. Ocena pełni
zarówno rolę informującą, jak i motywującą do pracy. Podstawą oceny uczniów powinien być wkład
pracy i przyrost wiedzy. Ważne jest także samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności. Należy dać
uczniom szansę poprawy ocen.
W wypadku zajęć z informatyki trzeba oceniać umiejętność powiązania wiadomości teoretycznych
z umiejętnościami praktycznymi. Należy tak formułować zadania, aby uczeń musiał wykazać się
wiedzą i odpowiednimi umiejętnościami. Ważnym elementem wpływającym na ocenę ucznia
powinna być obserwacja jego bieżącej pracy na lekcjach Możemy korzystać z testów lub
sprawdzianów w określonych sytuacjach, np. badając znajomość zagadnień i terminów
informatycznych. Zamiast indywidualnego odpytywania – zastosować krótkie formy ćwiczeniowe,
np. instalowanie sprzętu, obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. Oceniając prace domowe ucznia,
należy pamiętać o tym, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować stopnia samodzielności jego pracy.
Pamiętajmy więc o sprawdzeniu (jeżeli mamy wątpliwości), czy uczeń rzeczywiście ma odpowiednią
wiedzę, która umożliwiła mu wykonanie pracy. Ocena powinna odzwierciedlać aktualny stan
kompetencji informatycznych ucznia i dokonane przez niego postępy.
Przy pracach pisemnych stosuje się tabelę procentową ustaloną w szkole :

100% - 95%

Celujący

94% - 85%

Bardzo dobry

84% - 70%

Dobry

69% - 50%

Dostateczny

49% - 30%

Dopuszczający

29% - 0%

Niedostateczny

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE

Wymagania, które powinien spełnić uczeń z normą intelektualną, aby
uzyskać ocenę:
a. Celującą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania
dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie
informatyki. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Ćwiczenia na lekcji wykonuje
bezbłędnie, trzeba dostarczać mu dodatkowych, trudniejszych zadań. Bierze udział
w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe
prace informatyczne, takie jak tworzenie szkolnej strony WWW, pomoc innym nauczycielom
w wykorzystywaniu komputera na ich lekcjach.
b. Bardzo dobrą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji.
Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest

aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy
wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie.
c. Dobrą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował
większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie informatyki. Na lekcjach pracuje
systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia
i wykonuje je niemal bezbłędnie.
d. Dostateczną Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką
pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań
zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach stara się pracować
systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonywane na lekcji
ćwiczenia.
e. 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.
f. Niedostateczną Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował
podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej. Nie wykazuje postępów
w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonywanych ćwiczeń. Nie
ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI DO
INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH
UCZNIÓW
Każdy uczeń, który posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o dysfunkcjach, jest
oceniany zgodnie z indywidualnymi zaleceniami.
Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę:






indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia,
wysiłek wkładany przez ucznia w pracę,
zainteresowanie przedmiotem,
zaangażowanie ucznia na zajęciach,
utrudnione warunki uczenia się i utrwalania wiadomości w domu (np. uczniów, którzy nie posiadają
własnego komputera).

Wymagania dla uczniów z dysfunkcjami ustala się indywidualnie w zależności od dysfunkcji ucznia
oraz wskazówek i zaleceń przekazanych przez poradnie.

 Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu informatyka dla uczniów z diagnozą:
dysleksja rozwojowa.
 zawsze uwzględniać trudności ucznia;
 w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać
na przykładzie;
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dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami;
nie zmuszać na siłę do wykonywania zadań sprawiających uczniowi trudność;
dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu,
nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy;
podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego
chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp.;
włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse;
nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować wcześniej zapowiedzią, że uczeń będzie
pytany;
w trakcie rozwiązywania zadań sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo
ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek;
w czasie kartkówek i sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań;
można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania;
materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje.

 Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu informatyka dla uczniów z diagnozą:
dysgrafia.
 jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać
ustnie z tego zakresu materiału;
 dać uczniowi możliwość pisania drukowanymi literami lub na komputerze;
 strona graficzna pisma nie wpływa na uzyskiwaną przez ucznia ocenę.

 Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu informatyka dla uczniów z diagnozą:
dysortografia.
 oceniając prace pisemne, brać pod uwagę ich treść, kompozycję, stronę stylistyczno – językową.

 Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu informatyka dla uczniów z diagnozą:
obniżony intelekt.
 częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań), szerokie stosowanie
zasady poglądowości;
 omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopni trudności (pamiętając, że obniżenie
wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej);
 podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe
części);
 wydłużanie czasu na wykonanie zadania;
 podchodzenie do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielenie pomocy, wyjaśnień,
mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania;
 zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać;
 potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału.

 Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu informatyka dla uczniów z diagnozą:
problemy emocjonalne.
 stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, wzmacnianie poczucia własnej wartości, samooceny,
odpowiedzialności za własne działania;
 pomoc w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów społecznych z rówieśnikami;
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wskazywanie sukcesów (nawet drobnych);
kształtowanie motywacji do pracy;
unikanie uwag krytycznych (zwłaszcza na forum klasy);
nagradzanie wkładu pracy, nie tylko efektów;
dostrzeganie mocnych stron ucznia;
minimalizowanie napięcia związanego z sytuacją weryfikowania wiedzy, umiejętności.

 Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu informatyka dla uczniów z diagnozą:
nadpobudliwość psychoruchowa.








poświęcanie uczniowi dużo uwagi, uczenie współdziałania, pracy w grupie;
ustalenie zrozumiałych dla ucznia reguł;
stosowanie zrozumiałego systemu pochwał i kar ( życzliwa konsekwencja);
wzmacnianie wszystkich przejawów pożądanego zachowania;
wydawanie poleceń krótkimi, zdecydowanymi zdaniami;
przekazywanie treści w jasnej, prostej i krótkiej formie (zadania powinny być krótkie, ale urozmaicone);
pomoc w zorganizowaniu świata wokół ucznia (usuwanie z otoczenia przedmiotów, które mogą
go rozpraszać; w miarę możliwości podejmowanie działań według wcześniej ustalonego planu.

 Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu informatyka dla uczniów z diagnozą:
specyficzne trudności w uczeniu się.
 kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń;
 ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszenie liczby zadań (poleceń) do wykonania
w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużenie czasu pracy;
 unikanie wyrywania do odpowiedzi - umożliwienie przypomnienia wiadomości,
 opanowania napięcia emocjonalnego często blokującego wypowiedź;
 dawanie więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy;
 sprawdzanie, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracać wielkość notatek;
 uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy
z tekstem;
 upewnianie się, że uczeń zrozumiał polecenia i instrukcje.
 Przy ocenianiu prac pisemnych skale obniżyć o 5%.

 Indywidualne dostosowanie wymagań z przedmiotu informatyka dla uczniów z diagnozą:
upośledzenie w stopniu lekkim.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:
1. Zasad prezentacji materiału:
 stosowanie ćwiczeń doskonalących szybkość i precyzyjność spostrzegania;
 zwracanie szczególnej uwagi na odróżnianie istotnych szczegółów;
 wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału;
 przekazywanie treści za pomocą konkretów uwzględniając krótkotrwały okres koncentracji;
 podawanie atrakcyjnego wizualnie materiału mniejszymi partiami;
 wykorzystanie w pracy z uczniem jego dobrego poziomu pamięci operacyjnej oraz uwzględnianie
wolnego tempa uczenia się;.
2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
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 wydłużanie czasu na opanowanie materiału;
 uwzględnianie problemów z funkcją pamięci logicznej i abstrahowania;
 angażowanie ucznia do wypowiedzi ustnej uporządkowanej;
 formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach.
3. Zasad oceniania:
 uwzględnianie przy ocenianiu możliwości wystąpienia błędów mających związek z wadą wymowy;
 ocenianie wkładu pracy w wykonanie ćwiczeń;
 stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie stanu
faktycznego;
 stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty;
 ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań;
 naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze.
 Przy ocenianiu prac pisemnych skalę obniżyć i jeden stopień.

Wymagania, które powinien spełnić uczeń z obniżoną normą
intelektualną, aby uzyskać ocenę:
a. Celującą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania
dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie
informatyki. Jest aktywny na lekcjach. Ćwiczenia na lekcji wykonuje prawie bezbłędnie.
Wykonuje dodatkowe prace informatyczne.
b. Bardzo dobrą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji.
Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest
aktywny, pracuje systematycznie. Zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje
je prawie bezbłędnie.
c. Dobrą Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze proste zadania. Opanował większość
wiadomości i umiejętności, zawartych w programie informatyki. Na lekcjach pracuje
systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia
i wykonuje je niemal bezbłędnie.
d. Dostateczną Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania z niewielką pomocą.
Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w
podstawie programowej informatyki. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje
postępy.
e. Dopuszczającą Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania z pomocą
nauczyciela, 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.
f. Niedostateczną Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań nawet przy pomocy
nauczyciela. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej.
Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji, nie kończy
wykonywanych ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania
nauki na wyższym poziomie.

Wymagania, które powinien spełnić uczeń posiadający orzeczenie z PPP,
aby uzyskać ocenę:
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a.

Celująca: opanował wiadomości przewidziane programem nauczania; aktywnie uczestniczy
w lekcji; samodzielnie podejmuje działania w celu rozwiązaniu problemów, swobodnie
posługuje się wprowadzoną terminologią;

b.

Bardzo dobra: opanował wiadomości przewidziane programem nauczania; samodzielnie
dokonuje porównań i wyciąga wnioski; aktywnie uczestniczy w lekcji; rozumie i poprawnie
stosuje wprowadzane pojęcia;

c.

Dobra: nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia
mu to poznania treści programowych; samodzielnie pracuje na lekcji; rozumie
podstawowe pojęcia;

d.

Dostateczna: pracuje pod kierunkiem nauczyciela; wykazuje się sporadyczną aktywnością;
opanował podstawowe umiejętności pozwalające mu na rozumienie najważniejszych
zagadnień;

e.

Dopuszczająca: opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania;
zadania o niewielkim stopniu trudności wykonuje pod kierunkiem nauczyciela;

f.

Niedostateczna: nie opanował minimum wiadomości przewidzianych programem
nauczania; nie potrafi wykonać prostych zadań pod kierunkiem nauczyciela; nie rozumie
prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności; wykazuje się
brakiem systematyczności; braki uniemożliwiają edukację na następnym etapie nauczania.
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