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TRYB NAUKI STACJONARNEJ 

 

 

TRYB NAUKI ZDALNEJ 

Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów                                              

 Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

a) praca przy komputerze  

b) uczestnictwo w zajęciach, aktywność na lekcji (na bieżąco) 

c) sprawdzian umiejętności pracy przy komputerze 

d) sprawdzian pisemny 2 x w semestrze. 

 e) prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną, po uzgodnieniu tego 

z nauczycielem. 

Uczeń ma prawo 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z wyjątkiem 

zapowiedzianego sprawdzianu lub testu. 

Braki zadań domowych odnotowane są w dzienniku lekcyjnym- 3 braki zadań to 

ocena niedostateczna. Braki należy uzupełnić. 

Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen 

cząstkowych.  

Oceny cząstkowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest 

liczona jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 

Do zeszytów przedmiotowych wpisywane są oceny z przedmiotu, które zobowiązani 

są podpisywać rodzice (lub prawni opiekunowie). 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: 

- nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,  

- nie zna terminologii informatycznej,  

- nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera,  

- nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu.         

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: 

- częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,  

- częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować,  

- bezpiecznie obsługuje komputer,  

- zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela,  

- ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach,  

- poprawnie uruchamia komputer i zamyka system,  

- poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje.  

 Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: 

- w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału             

Aneks do kryteriów oceniania z informatyki 

Szczegółowe zasady prowadzenia kształcenia na odległość obowiązujące 

od 25 marca 2020 r. do odwołania z informatyki w klasach IV– VIII 

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

W okresie zdalnego nauczania, zajęcia informatyki będą odbywały się wg 

planu. Kontakt i konsultacje z nauczycielem odbywają się przez dziennik 

elektroniczny, e-mail i telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 

zajęć. 

W ocenianiu nauczyciel bierze pod uwagę dostępność do komputera, 

oprogramowania i łącza internetowego. 

Oceny cząstkowe będą wystawiane za: 

 aktywność i systematyczność w odczytywaniu i odpowiedziach na 

przesłane informacje, 
 zadania wykonane na platformach edukacyjnych, 
 ćwiczenia w postaci kart pracy przesłane na e-mail, telefon 
 prace dodatkowe zaproponowane dla chętnych przez nauczyciela 

lub zainteresowanego ucznia, jego rodzica (opiekuna).  
 screeny z prac z informatyki wysyłane na e-mail, komunikator itp. 

 



programowego,  

- zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem,  

- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,  

- nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań  

  programowych, nawet z pomocą nauczyciela,  

- poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.                    

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: 

- dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,  

- posługuje się terminologią informatyczną,  

- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,  

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania       

zadań programowych,  

- pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie. 

 Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania            

informatyki w danej klasie, 

- sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami,  

- samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,  

- biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,  

- biegle i bezpiecznie obsługuje komputer,  

- biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.                 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: 

- posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego,  

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopisma 

   komputerowe, edukacyjne programy multimedialne) 

- wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i           

pracy pozalekcyjnej,  

- wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace,  

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

- wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (np. gazetki ścienne, prezentacje               

multimedialne).  
 

 

 


