Kryterium ocen z informatyki
Ogólne kryteria ocen:
Ocana celująca
otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,
samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia oraz
b) biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z
programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania
wykraczające poza program nauczania tej klasy
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje
się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), krajowym lub posiada inne porównywalne
osiągnięcia
ocena bardzo dobra
otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej
klasie oraz
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i
praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedze do rozwiązywania zadań i
problemów
ocena dobra
otrzymuje uczeń, który:
a) opanował zdecydowaną większość wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie
b) właściwie stosuje, rozwiązuje - (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
ocena dostateczna
otrzymuje uczeń, który:
a) opanował podstawowe wiadomości określone programem nauczania w danej klasie.
b) w większości przypadków właściwie (samodzielnie lub pod kier. nauczyciela)
rozwiązuje zadania programowe w aspekcie praktycznym i teoretycznym.
ocena dopuszczająca
otrzymuje uczeń, który:
a)
ma braki w opanowaniu programu nauczania dla danej klasy, ale braki te nie

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu w ciągu dalszej nauki.
b) rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne
niewielkim stopniu trudności.
stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował programu nauczania dla danej klasy co przekreśla możliwości
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki.
b) nie rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne
niewielkim stopniu trudności.

Część szczegółowa w kontekście specyfiki przedmiotu:
Dotyczy przedmiotu informatyki

uwagi wstępne: przy ocenie mają wszelkie zastosowania wyżej wymienione kryteria ocen z szczególnym
uwzględnieniem „personalizacji ucznia". Zakłada się ,że poszczególny uczeń oceniany jest indywidualnie.
Podstawą oceny są indyw. możliwości ucznia-jest to uwarunkowane specyfiką przedmiotów -informatyka i
technika.
-informatyka: na pierwszym planie na ocenę rzutuje zaangażowanie w nauce przedmiot jako drugoplanowe
przyjmuje się jakość wykonania prac -uwzględnia się jednak wkład w tworzeniu danej pracy i co
najważniejsze logikę podejmowanych czynności w osiąganiu zadanego celu. Pod kątem personalizacji
wspomnianej powyżej na ocenę końcową danej pracy, działu programowego itp. zastosowanie mają
wszystkie składniki oceny wymienione w części ogólnej oraz wymienione w części końcowej założenia co
do przewidywanych-oczekiwanych osiągnięć uzyskanych przez danego ucznia.

* Wybrane osiągnięcia ucznia brane pod uwagę przy w odniesieniu do przyjętych kryteriów ogólnych.
Uczeń samodzielnie potrafi:
-posługiwać się komputerem w przystosowanym dla niego środowisku sprzętowym i programistycznym
-opracowywać za pomocą komp. Proste teksty ,rysunki, itp.
-umie korzystać z różnych źródeł informacji oraz potrafi je przedstawić i wykorzystać -umie wykorzystać
komputer do wzbogacenia własnego uczenia i poznawać dzięki temu inne źródła wiedzy

*Umiejętności w obsługi komputera:

-umie nazywać elementy zestawu komputerowego i urz. peryferyjnych
-umie właściwie wg. określ kolejności uruchamiać zestaw komputerowy (także umie
kończyć -zamykać zestaw komputerowy)
- potrafi obsługiwać dostępne mu rodzaje myszek
- umie uruchamiać i zamykać obj. szkoleniem edytory tekstu i grafiki
-zna podstawowe skróty klawiaturowe i zast poszczególnych klawiszy
- umie edytować proste teksty
- umie wykonać prace graficzne z uwzgl. ich specyfiki przeznaczenia (forma plakatu,
wizytówki, gazetki szkolnej, zaproszenia, itp.)
- umie odtworzyć program z formy pamięci zewnętrznej
-posiada umiejętność kopiowania zaw. z nośników takich jak CD, dyskietka na dysk twardy
i odwrotnie- umie wydrukować swoje prace umie formatować dyskietkę
- umie tworzyć katalogi i kopiować do nich swoje pliki -umie zapisać swoje prace
- potrafi stworzyć prosty ark .kalkulacyjny i go obsługiwać.

