PRZEDMIOTOWY
SYSTEM OCENIANIA
Z ZAJĘD KOMPUTEROWYCH
kl. IV – VI
Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:
• Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
• Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 93 w Krakowie
• Nową podstawę programową kształcenia ogólnego w klasach 4-6 szkoły podstawowej.
• Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej. II etap kształcenia - (aut.
programu: Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska,
Mirosław Wyczółkowski) wyd. WSiP.
• Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem nauczania.

PRZEDMIOT OCENY:
 dwiczenia praktyczne (praca z komputerem)
 odpowiedzi ustne (merytorycznośd)
 przygotowanie uczniów do zajęd
 aktywnośd
 praca dodatkowa (referaty, projekty)
 udział w konkursach
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FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
1. Formy ustne:
 odpowiedzi indywidualne
 wypowiedzi w klasie (tzw. aktywnośd)

3. Formy zadao domowych: notatki, własna twórczośd, referat itp.
 bieżące (utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji)
 długoterminowe - stanowiące pracę nad projektem tematycznym
 inne (samodzielne propozycje uczniów) poszerzające zakres realizowanych na zajęciach
treści - prezentowane w formie pisemnej lub innej - każdy uczeo ma prawo do
otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskad, biorąc udział w konkursach,
wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub tworząc
własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem);
Uczeo nieobecny na lekcji musi nadrobid zaległości, a w przypadku problemów
ze zrozumieniem treści, może (a nawet powinien) zgłosid się do nauczyciela.
NIEPRZYGOTOWANIE SIĘ UCZNIA DO ZAJĘD LEKCYJNYCH
Uczeo ma prawo raz w semestrze zgłosid nieprzygotowanie do lekcji i brak zadania domowego,
które nauczyciel odnotuje w dzienniku. Jednokrotne nieprzygotowanie nie będzie brane pod
uwagę przy klasyfikacji semestralnej czy rocznej.
Zgłoszenie braku przygotowania musi się odbyd na początku lekcji, a nie w czasie jej trwania.
AKTYWNOŚD NA LEKCJACH ORAZ JEJ BRAK ZOSTANĄ OCENIONE NASTĘPUJĄCO:
– uczeo otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:
 właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,
 gotowośd do wykonywania dwiczeo i zadao zaleconych do wykonania w trakcie zajęd,
 podejmowanie merytorycznej dyskusji,
 szybkośd i trafnośd spostrzeżeo trudnych do wykrycia,
 dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,
 wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
 pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,
 wykonanie pomocy do pracowni,
 inne,
– uczeo otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:
 zajmuje się na lekcji czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem,
 wykazuje brak oczywistych umiejętności,
 niszczy prace kolegów,
 nie przestrzega regulaminu pracowni,
– sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:
„bdb” za +, +, +, +, +
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„ndst” za –, –, –, –, –

Przy wystawianiu oceny semestralnej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia.
Na ocenę semestralną (roczną) mają wpływ wymienione wcześniej formy aktywności.
W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na semestr, uczeo zalicza wskazaną partię
materiału w terminie ustalonym z nauczycielem.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:


Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie
zadania przewidziane w ramach lekcji i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i
umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie zajęć komputerowych.
Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji,
trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach
informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace
informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze,
pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach.



Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze
wszystkie zadania przewidziane w ramach lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności
zawarte w programie zajęć komputerowych. Na lekcjach jest aktywny, pracuje
systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na
lekcji i robi to bezbłędnie.
Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko
proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie
zajęć komputerowych. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje 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:
• Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość
zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i internetu.
• Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjnokomunikacyjnych.
• Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za
pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji
multimedialnych i danych liczbowych.
• Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
• Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych
dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.
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Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który potrafi wykonać na komputerze proste
zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie
nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej zajęć
komputerowych. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy.
Zazwyczaj zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji.



Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który czasami potrafi wykonać na
komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie
programowej. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie
udaje mu się ukończyć wykonania niektórych ćwiczeń na lekcji. Braki w wiadomościach
i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej
wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki.



Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który 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 udaje mu się ukończyć wykonania ćwiczeń na lekcji. Nie ma
wiadomości
i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.
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