Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku
Rok szkolny 2019/2020
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLASY PIERWSZEJ Z INFORMATYKI
W ZAKRESIE PODSTAWOWYM
Trzeci etap edukacyjny (klasy I – IV liceum i technikum)

Podręcznik:

Informatyka. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres rozszerzony

Wojciech Hermanowski, Sławomir Sidor
Wydawnictwo Operon, Warszawa 2019
Numer w wykazie MEN: 1052/1/2019

NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY:

36 tygodni x 1 godz. = 36 godz.
Pierwszy semestr:
Drugi semestr:

MGR

18 tyg. x 1 godz. = 18 godz.
18 tyg. x 1 godz. = 18 godz.

WITOSŁAW PAJĄK

MGR

Kłodzko, wrzesień 2019

DANIEL KALARUS

PSO dla klasy pierwszej
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Informatyka 1 – III

2

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ LICEUM
Opracowano na podstawie „Programu nauczania informatyki dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum) w zakresie
podstawowym” autorstwa Wojciecha Hermanowskiego, Wydawnictwo Operon, Gdynia 2019

OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ WYDAWNICTWO OPERON

•

Informatyka. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres rozszerzony,

Wojciech Hermanowski, Sławomir Sidor, Gdynia 2019

1 GODZ. TYGODNIOWO

36 GODZ. W CIĄGU ROKU

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:
K - konieczny

ocena dopuszczająca (2)

P - podstawowy

ocena dostateczna (3)

R - rozszerzający

ocena dobra (4)

D - dopełniający

ocena bardzo dobra (5)

W - wykraczający

ocena celująca (6)
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Ocena celująca
Uczeń:
• zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
• posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
• perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności;
• perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowymi, w tym chmurą;
• samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne;
• wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, złożonością oraz bogactwem użytych efektów
i opcji, pomysłowością, oryginalnością, a także wysokimi walorami estetycznymi;
• do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy;
• wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz aktywnością na lekcjach;
• przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, a także zasad związanych z przestrzeganiem praw
autorskich;
• wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, objawiające się poszerzoną wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku
informatycznym i we własnym zakresie;
• uczestniczy z dobrym wynikiem w szkolnych i międzyszkolnych konkursach informatycznych, grafiki komputerowej, animacji itp.;
• układa algorytmy i programy komputerowe zawierające własne rozwiązania problemów programistycznych.
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
• zna i rozumie wszystkie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
• posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
• posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu trudności;
• posługuje się usługami internetowymi;
• samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne, układając samodzielnie algorytmy i programując je w języku programowania,
np. C++;
• wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru czy
przykładu.
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Ocena dobra
Uczeń:
• zna i rozumie w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
• posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej;
• z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużo opcji w nich zawartych, również częściowo tych o
dużym stopniu trudności;
• sprawnie posługuje się usługami internetowymi;
• wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego przez nauczyciela wzoru lub przykładu;
• poprawnie używa IDE i układa samodzielnie proste programy;
• trudniejsze zadania rozwiązuje z niewielką pomocą nauczyciela lub tutoriala;
• aktywnie korzysta z podręcznika.
Ocena dostateczna
Uczeń:
• nie wykazuje szczególnego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara się, mimo trudności, wykonać jak
najlepiej i w określonym czasie;
• w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej najważniejsze elementy materiału ma opanowane;
• z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym oraz usługami internetowymi;
• ćwiczenia, prace i projekty wykonuje bez należytej dbałości, bez stosowania wielu opcji i efektów;
• używa IDE, często korzystając z opcji Pomoc;
• układa programy i algorytmy z dużą pomocą nauczyciela i podręcznika;
• trudniejsze zadania rozwiązuje, w dużym stopniu wzorując się na gotowych opracowaniach;
• rozumie zastosowania informatyki w różnych dziedzinach po ich omówieniu przez nauczyciela.
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Ocena dopuszczająca
Uczeń:
• nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;
• posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej;
• z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej
podstawowe, wybrane opcje i efekty;
• z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
• ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do zaprezentowanych przez nauczyciela zasad lub
przykładów, z wykorzystaniem najprostszych opcji i narzędzi;
• nie umie w pełni samodzielnie posługiwać się IDE;
• z pomocą nauczyciela układa bardzo proste programy komputerowe;
• nie umie wytłumaczyć działania gotowych algorytmów.

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen z podstawy i z rozszerzenia
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