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Przedmiotowy system oceniania ( PSO ) z informatyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o :
- wewnątrzszkolny system oceniania ( WSO ),
- podstawę programową.
W kwestiach nie uregulowanych przez PSO stosuje się WSO.
1.

Przedmiotem oceny są:
1) wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości;
2) wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania informatyki oraz
wymagań programu nauczania;
3) wysiłek wkładany przez ucznia;
4) aktywność i systematyczność.

2.

Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania

Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego z informatyki na poziomie gimnazjum nauczyciel ma
tak ukierunkować młodego człowieka, aby ten umiejętnie poruszał się w gąszczu informacji, stosował różne
multimedialne źródła informacji i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów oraz dostrzegał
i korzystał z wartościowych źródeł unikając zagrożeń związanych z rozwojem komputeryzacji.
Cele PSO:
1) zmobilizowanie do aktywności poznawczej;
2) wdrażanie do systematyczności;
3) dostrzeżenie postępów i odpowiednie ukierunkowanie;
4) wskazanie ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach;
5) kształcenie umiejętności samooceny.
3.

Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny:
1) posługiwanie się pojęciami, narzędziami oraz prawidłową terminologią informatyczną;
2) stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku
komputerowym;
3) efektywna praca z poznanymi programami komputerowymi służąca osiąganiu przewidzianych
rezultatów;
4) umiejętność rozwiązywania problemów oraz dobór skutecznych metod;
5) zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych;
6) aktywność i systematyczność.

4.

Formy sprawdzające stopień opanowania wiadomości:
Forma

sprawdzian
(waga 3)

odpowiedź
ustna
(waga 2)

praca domowa
(waga 1)

prace
dodatkowe
(waga 2)

praca w grupie
(waga 2)

rozwiązywanie
problemów
(waga 2)

aktywność
na lekcji
(waga 2)

Zasady przeprowadzania
obejmuje dział lub fragment
danego działu;
zapowiadany 1 tydzień przed
terminem i wpisany do
dziennika;
informacja o ocenie pisemna
na danej pracy lub
elektroniczny zapis pracy
ucznia („Typy plików”);
sprawdziany do wglądu dla
rodziców na spotkaniach
indywidualnych u
nauczyciela przedmiotu
obejmuje materiał z
maksymalnie 3 ostatnich
tematów;
odpowiedzi ustne są
oceniane z uwzględnieniem
możliwości ucznia;
ocenia się poprawność
używanych nazw, terminów i
kultury słowa, zgodność z
tematem pytania,
ocenia się merytoryczność,
samodzielność, terminowość,
prezentację;
ustnie lub formie
elektronicznej
ustnie lub formie
elektronicznej;
referaty, prezentacje, plansze
poglądowe, instrukcje,
ciekawostki itp.
ocenia się organizację grupy,
komunikację w grupie,
prezentowanie wyników
pracy;
ocenia się ustnie pod koniec
lekcji
ustnie lub w pracy pisemnej
za pracę i ćwiczenia na lekcji
uczeń otrzymuje „+” z
aktywności
6 plusów – ocena celująca
5 plusów – ocena bardzo dobra
4 plusy – ocena dobra
3 plusy – ocena dostateczna

Formy poprawiania

Ilość w
semestrze

sprawdzenie i oddanie
do 14 dni;
uczeń poprawia ocenę
niedostateczną w
terminie ustalonym z
nauczycielem nie
później niż 14 dni od
omawiania
poprawianego
sprawdzianu

do dwóch razy
w półroczu

uczeń poprawia ocenę
niedostateczną w
terminie ustalonym z
nauczycielem nie
później niż 14 dni od
jej otrzymania

w zależności od
omawianego
materiału

Na następnej lekcji
uczeń pokazuję
uzupełnioną pracę

w zależności od
omawianego
materiału

przed wystawieniem
oceny uczeń uzyskuje
informację, co
powinien ewentualnie
poprawić w pracy

w zależności od
omawianego
materiału
na zakończenie
lekcji, na której
nastąpiła ta
forma
w zależności od
omawianego
materiału

na każdej lekcji

1) sprawdziany oceniane są systemem punktowym. Przy przeliczeniu punktów na ocenę obowiązuje
skala procentowa zgodna z WSO.
2) uczeń nieobecny na sprawdzianie lub podczas wykonywania pracy na ocenę ma obowiązek napisać
pracę w ciągu 2 tygodni po nieobecności w szkole lub dostarczyć ją nauczycielowi w terminie
ustalonym przez nauczyciela (termin ten może ulec wydłużeniu po bardzo długiej nieobecności w
szkole);
3) uczeń, który nie pisał pracy w terminie i w terminie dodatkowym pisze pracę na najbliższej lekcji;
4) w przypadku stwierdzenia, że uczeń unika zajęć (wagaruje) nauczyciel może wstawić za brak
zaliczenia danego działu programowego ocenę niedostateczną;
5) za prace nadobowiązkowe i aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ocenę lub plus;
6) jeden raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie (przed lekcją). Zostanie ono
odnotowane w dzienniku symbolem np, ale nie powoduje żadnych konsekwencji.
7) poprawa oceny lub napisanie zaległej pracy pisemnej odbywa się poza lekcjami ucznia w terminie
uzgodnionym z nauczycielem;
8) nieznajomość podstawowych praw, definicji, brak wymaganych pomocy dydaktycznych
(podręcznik, ołówek, potrzebne przedmioty, itp.) jest oceniane minusami.
Trzy minusy to ocena niedostateczna;
9) dodatkowe prace domowe, grafika, ciekawostki – ocena celująca.
4. Ustalenie sposobów wskazywania kierunków dalszej pracy ucznia:
1) omówienie pracy i wskazanie braków w opanowaniu materiału oraz wskazanie sposobów
uzupełnienia wiadomości lub uzupełnienia pracy na lepszą ocenę;
2) indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicami w celu ukierunkowania pracy ucznia zdolnego, ucznia
z trudnościami w nauce, z dysfunkcjami;
3) współdziałanie z uczniem zdolnym w celu rozwijania jego zainteresowań;
4) nauczyciel chętnie udzieli pomocy uczniowi w nauce na zajęciach dodatkowych.
5. Kontrakt z uczniami:
1) kontrakt z uczniami jest ustalany na pierwszych zajęciach lekcyjnych z przedmiotu i uwzględnia
Przedmiotowy System Oceniania oraz obowiązki ucznia i nauczyciela związane z przedmiotem
informatyka w danym roku szkolnym;
2) każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu szkolnej pracowni komputerowej;
3) oceny są jawne i na bieżąco odnotowywane w dzienniku lekcyjnym;
4) ocenie podlegają:
a)

praca na lekcji:
ćwiczenia praktyczne,
odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami i pojęciami
informatycznymi),
prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień,
aktywność, systematyczność oraz jakość pracy,
współpraca w grupie,
stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku
komputerowym,

b)

sprawdziany oraz prace i umiejętności,

c)

prace domowe,

d)

prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, plansze poglądowe,
instrukcje itp.,

e)

wykonane prace dodatkowe,

f)

udział w konkursach, olimpiadach.

5) sprawdziany umiejętności w postaci elektronicznej są sprawdzane w obecności ucznia;
6) każdy uczeń może wykonywać prace dodatkowe (referaty, prezentacje, plansze poglądowe,
instrukcje itp.), które podlegają ocenie;
7) u uczniów ze szczególnymi trudnościami w przyswajaniu wiadomości i opanowywaniu umiejętności

praktycznych z przedmiotu obniża się poziom wymagań stosownie do jego możliwości.
6. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia:
1) nauczyciel – uczeń:
a) nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny,
b) uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej
oceny;
2) nauczyciel – rodzic:
a) prace pisemne uczniów przechowywane są w szkole przez nauczyciela uczącego do końca zajęć
dydaktycznych. Uczeń i jego rodzic mają prawo wglądu w prace pisemne podczas zebrań z
rodzicami, drzwi otwartych oraz spotkań,
b) nauczyciel zobowiązany jest do zapisu ocen w dzienniku elektronicznym dostępnym na stronie
http://synergia.librus.pl.
7.

Ewaluacja PSO
PSO podlega ewaluacji po upływie każdego roku szkolnego.

