WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
dla kl. V – VIII
AGATA BORATCZUK
Ocenie podlegają następujące obszary aktywności:
 aktywność na lekcjach;
 pracowitość podczas wykonywania zadanych zadań;
 prace wytwórcze wykonywane na lekcjach;
 pomoc koleżeńska podczas zajęć;
 zadania dodatkowe.
Wymagania na poszczególne oceny:
Stopień celujący powinien otrzymać uczeń, który:
 zdobył wiadomości i umiejętności z podstawy programowej, udokumentowane w dzienniku
elektronicznym bardzo dobrymi i celującymi ocenami z przedmiotu;
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
 proponuje rozwiązanie nietypowe;
 biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w celu rozwiązywania zadań praktycznych;
 dzieli się swoją wiedzą z innymi, pomaga innym w rozwiązywaniu problemów;
 podczas lekcji wykonuje wszystkie postawione mu zadania bez pomocy nauczyciela, w czasie do tego
przeznaczonym lub krótszym;
 zawsze stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas
pracy;
 sprawnie posługuje się programami, w stopniu celującym opanował umiejętności informatyczne;
 nie opuszcza zajęć lekcyjnych (z wyjątkiem zwolnień lekarskich);
 ma prawidłowo wypełnioną kartę na ocenę celującą (według wytycznych nauczyciela).
Stopień bardzo dobry powinien otrzymać uczeń, który:
 zdobył wiadomości i umiejętności z podstawy programowej, udokumentowane w dzienniku
elektronicznym większością ocen bardzo dobrych z przedmiotu;
 w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązania większości zadań praktycznych;
 podczas lekcji wykonuje wszystkie postawione mu zadania bez pomocy nauczyciela, w czasie do tego
przeznaczonym;
 stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy;
 sprawnie posługuje się programami, w stopniu bardzo dobrym opanował umiejętności informatyczne;
 nie opuszcza zajęć lekcyjnych (z wyjątkiem zwolnień lekarskich).
Stopień dobry powinien otrzymać uczeń, który:
 opanował w stopniu zadowalającym wiadomości określone programem nauczania;
 umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania większości zadań praktycznych;
 podczas lekcji wykonuje postawione mu zadania z niewielką pomocą nauczyciela, w czasie do tego
przeznaczonym;
 stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy;
 poprawnie posługuje się programami, w stopniu zadowalającym opanował umiejętności informatyczne;
 zwykle nie opuszcza zajęć lekcyjnych (poza zwolnieniami lekarskimi).

Stopień dostateczny powinien otrzymać uczeń, który:
 dostatecznie opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych;
 umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do wykonywania zadań praktycznych o średnim
stopniu trudności;
 stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, mało efektywnie wykorzystuje czas pracy;
 popełnia błędy w posługiwaniu się programami, w stopniu średnim opanował umiejętności
informatyczne;
 podczas lekcji często nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub bardzo opóźnia ich
wykonanie, potrzebuje częstej pomocy ze strony nauczyciela;
 często opuszcza zajęcia lekcyjne (poza zwolnieniami lekarskimi).
Stopień dopuszczający powinien otrzymać uczeń, który:
 ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych;
 rozwiązuje zadania praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
 ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności;
 posługuje się tylko prostymi funkcjami programów, z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania;
 podczas lekcji najczęściej nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela;
 bardzo często opuszcza zajęcia lekcyjne (poza zwolnieniami lekarskimi).
Stopień niedostateczny powinien otrzymać uczeń, który:
 nie posiada wiedzy na poziomie podstaw programowych;
 nie rozwiązuje zadań nawet o niewielkim stopniu trudności;
 ma duże trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje całkowity brak samodzielności;
 często nie posługuje się nawet prostymi funkcjami programów;
 podczas lekcji nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela;
 regularnie opuszcza zajęcia lekcyjne (poza zwolnieniami lekarskimi).
Na zajęciach komputerowych ucznia nie obowiązuje podręcznik i zeszyt.
Jeśli uczeń nie odda pracy zadanej na dany dzień (z powodu nieobecności lub z innego powodu), w dzienniku
będzie wpisana ocena „0” z adnotacją, że praca nie została oddana. Uczeń ma miesiąc na zaliczenie pracy, po
tym terminie w miejsce oceny „0” będzie wpisana ocena „1” z możliwością poprawy oceny w wyznaczonym
terminie. Wszystkie prace niezaliczone w terminie uczeń zalicza w szkole podczas lekcji (po zaliczeniu zadanej
na danej lekcji pracy) lub w innym czasie wyznaczonym przez nauczyciela.
Za prace dodatkowe uczeń otrzymuje dodatkowe oceny, które mogą podwyższyć mu ocenę śródroczną lub
końcoworoczną. Prace dodatkowe uczeń wykonuje podczas lekcji (po zaliczeniu zadanej na danej lekcji pracy)
lub w innym czasie wyznaczonym przez nauczyciela.

