Przedmiotowy system oceniania
z przedmiotu informatyka w klasie V
1. Ogólne zasady oceniania uczniów
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia
ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
3. 5.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) sprawdzone i
ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego
rodzicom (opiekunom prawnym).
4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności
Ocenie podlegają: ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, praca na lekcji, prace dodatkowe
oraz szczególne osiągnięcia.
1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas
lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
• wartość merytoryczną,
• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
• dokładność wykonania polecenia,
• staranność i estetykę.
2. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu.
Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę: • zgodność wypowiedzi z postawionym
pytaniem,
• właściwe posługiwanie się pojęciami,
• zawartość merytoryczną wypowiedzi,
• sposób formułowania wypowiedzi.
3. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, za
pomocą plusów i minusów lub oceny.
• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na
lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc
koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
• Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak
podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak
zaangażowania na lekcji.
• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między
nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
4. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace
projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych,
prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
• wartość merytoryczną pracy,
• stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
• estetykę wykonania,
• wkład pracy ucznia,
• sposób prezentacji,
• oryginalność i pomysłowość pracy.
5. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych
(szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego
1. Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku
szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki,
• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny
klasyfikacyjnej,
• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej
3. Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień
opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie
wymienionych w punkcie 2 (Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności)
różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria
wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

4. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen
1. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i
postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem
(według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).
2. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z
nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych
konsultacji z nauczycielem (także online).
3. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które
uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy
stosować przepisy WSO.
4. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy
WSO i rozporządzenia MEN.

5. Wymagania na poszczególne oceny
Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na
stopień poprzedni.
Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie przyswojonych informacji i umiejętności
w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.
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• wstawia kształty do
dokumentu tekstowego,
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dokumentu tekstowego
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korzystając z szablonów
dostępnych w programie
Word,
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strony,
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dokumentu tekstowego,

do projektu tworzonego

• zbiera dane niezbędne do
osiągnięcia celu,
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przesuwania duszka po

wcześniejszej analizy

scenie,

problemu w sposób

• korzysta z bloków
z kategorii Pisak do
rysowania linii na scenie
podczas ruchu duszka,
• dodaje nowe slajdy do
prezentacji multimedialnej,

algorytmiczny,

pierwszym slajdzie,
multimedialnej obiekt

• formatuje tekst
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w Scratchu,

odpowiednie narzędzia,
• zmienia w tabeli

• zmienia wersję

prezentacji multimedialnej

• umieszcza dodatkowe

w prezentacji
multimedialnej,

stosuje najważniejsze

• dodaje dźwięki do przejść

kolorystyczną wybranego

zasady przygotowania

i animacji w prezentacji
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eleganckiej prezentacji,
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zdjęciami wstawionymi do

prezentacji zdjęcia,
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prezentacji multimedialnej,

korzystając z narzędzi na

dostępnych w programie

• zmienia układ obrazów
w obiekcie Album
fotograficzny w prezentacji
multimedialnej,
• dodaje do prezentacji
obiekt WordArt,
• dodaje przejścia między
slajdami,
• dodaje animacje do

karcie Formatowanie,
• określa czas trwania
przejścia slajdu,
• określa czas trwania
animacji na slajdach,
• zapisuje prezentację
multimedialną jako plik
wideo,
• zmienia wygląd

PowerPoint,
• korzysta z dodatkowych
ustawień wideo dostępnych
w programie PowerPoint,
• zmienia kolejność i czas
trwania animacji, aby
dopasować je do historii
przestawianej w prezentacji,
• tworzy w programie Pivot

• tworzy prostą animację
składającą się z kilku klatek,
• uruchamia edytor postaci,
• współpracuje w grupie
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elementów prezentacji

dodatkowych elementów

Animator płynne animacje,

multimedialnej,

wstawionych do

tworząc dodając

prezentacji,

odpowiednio dużo klatek

• ustawia odtwarzanie na
wielu slajdach muzyki
wstawionej do prezentacji,
• ustawia odtwarzanie

• w programie Pivot
Animator tworzy animację
składającą się z większej

nieznacznie się od siebie
różniących,
• tworzy animację

w pętli muzyki wstawionej

liczby klatek

z wykorzystaniem

do prezentacji,

i przestawiającą postać

samodzielnie stworzonej

podczas konkretnej

postaci.

• zmienia moment
odtworzenia filmu
wstawionego do
prezentacji na
Automatycznie lub Po
kliknięciu,
• dodaje do prezentacji
multimedialnej dodatkowe
elementy graficzne: kształty
i pola tekstowe,
• dodaje tło do animacji
tworzonej w programie
Pivot Animator,
• tworzy nowe postaci
w edytorze dostępnym
w programie Pivot
Animator i dodaje je do
swoich animacji.

czynności,
• modyfikuje postać dodaną
do projektu,
• wykonuje rekwizyty dla
postaci wstawionych do
animacji.

