Kryteria ocen z informatyki dla klasy VI

Przedmiotem oceny ucznia jest:
 znajomość zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem,
 znajomość pojęć z zakresu programu graficznego Paint, edytorów tekstu: Microsoft Word, arkusza
kalkulacyjnego Excel oraz programu PowerPoint,
 znajomość zakresu działań wybranych ikon i przycisków,
 tworzenie tekstów i ilustracji,
 wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem aplikacji Kalkulator oraz arkusz kalkulacyjnego Excel,
 gromadzenie informacji na zadany temat,
 znajomość korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjnej w swoim otoczeniu,
 umiejętność korzystania z Internetu;
 aktywność na lekcjach i własny wkład pracy ucznia.
Sprawdzanie wiedzy ucznia odbywa się poprzez poniższe formy aktywności:

Formy aktywności

Częstotliwość w
semestrze

Kolor wpisu do
dziennika

sprawdziany

1-3

czerwony

odpowiedzi ustne

1-2

ćwiczenia praktyczne

1-4

kartkówki

na bieżąco

aktywność

na bieżąco

prace dodatkowe

na bieżąco

niebieski

Kartkówki są niezapowiedziane, a oceny z kartkówek nie można poprawiać. Pytania na kartkówkach
zawsze przygotowywane są na podstawie trzech ostatnich lekcji.
Sprawdziany godzinne zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, a otrzymaną ocenę można
poprawiać tylko podczas trzech kolejnych lekcji od otrzymania oceny.

Przy wstawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę zarówno oceny cząstkowe jak i ocena
semestralna. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz
średnią ważoną, odzwierciedleniem poziomu wiadomości i umiejętności. Ważna jest również
aktywność na lekcji i systematyczna praca ucznia.

Klasa VI
Wymagania na poszczególne oceny:
NIEDOSTATECZNA
 lekceważy obowiązki ucznia w zakresie rzeczowego przygotowania się do zajęć
 braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy
 nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności
 nie zawsze przestrzega regulaminu pracowni i przepisów bhp
 lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci współpracy
DOPUSZCZAJĄCA
 rozumie znaczenie podstawowych pojęć informatycznych niezbędnych do wykonywania za
dań
 posiada podstawową umiejętność korzystania z systemu operacyjnego oraz programów
użytkowych
 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale one nie przekreślają możliwości
zdobywania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki a postawa rokuje możliwość ich
usunięcia
 rozwiązuje zadania zarówno teoretyczne jak i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
 pracuje zgodnie z przepisami bhp
 przestrzega regulaminu pracowni
DOSTATECZNA
 spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą
 opanował ważniejsze zagadnienia programowe
 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, lecz
wykazuje znaczne braki w korzystaniu z programów użytkowych
 widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania
 zadania problemowe wykonuje przy pomocy nauczyciela
DOBRA
 spełnia wymagania na ocenę dostateczną
 czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany
 wykazuje niewielkie braki w wiadomościach ujętych w programie nauczania
 poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje [wykonuje] samodzielnie typowe
zadania teoretyczne i praktyczne
 wykazuje dużą samodzielność w projektowaniu algorytmów rozwiązań i korzystaniu
z różnych źródeł wiedzy
 potrafi większość zadań wykonać bez pomocy nauczyciela

 wykonuje estetyczne prace
BARDZO DOBRA
 spełnia wymagania na ocenę dobrą
 opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie
 potrafi w pełni samodzielnie zaprojektować algorytmy rozwiązań
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach
 cechuje się zaangażowaniem i aktywnością na lekcjach
 umiejętnie podchodzi do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych
 sumiennie wykonuje powierzone mu zadania
 wykazuje duże zaangażowanie w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych
 wykonuje estetyczne i przemyślane prace, nie popełniając żadnych błędów
 bierze aktywny udział w zajęciach
CELUJĄCA
 spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając fachowej terminologii oraz
proponuje rozwiązania nietypowe
 rozwija własne zainteresowania informatyczne oraz prezentuje je podczas lekcji
 jego wypowiedzi są przemyślane i nie zawierają żadnych błędów
 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finałów na
szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne
osiągnięcia
 posiadł wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zadań o najwyższym stopniu
trudności

