KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA
KLASA VISP
Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:
- omawia wewnętrzną budowę komputera,
- omawia procesy zachodzące w komputerze podczas jego uruchamiania,
- wymienia funkcje systemu operacyjnego,
- stosuje sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi,
- omawia historię komputerów i ich zastosowań,
- swobodnie porusza się po strukturze folderów,
- rozróżnia pliki programów po ich rozszerzeniach,
- przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne,
- omawia powstawanie obrazu komputerowego i przeznaczenie karty graficznej,
- rozróżnia sposoby zapisywania prezentacji i rozpoznaje pliki prezentacji po rozszerzeniach,
- stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek internetowych,
- pisze proste programy, korzystając z języka edukacyjnego,
- osiąga sukcesy w konkursach informatycznych,
Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
- omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowego,
- omawia elementy komputera znajdujące się w jednostce centralnej,
- wie, czym jest system operacyjny,
- samodzielnie pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów,
- wie, czym są wirusy komputerowe,
- korzysta z programów edukacyjnych,
- potrafi kopiować, przenosić i usuwać foldery,
- wymienia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych,
- potrafi ustalić podstawowe parametry drukowania,
- samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku,
- omawia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej,
- wyjaśnia, czym jest hiperłącze,
- przestrzega zasad netykiety,
- projektuje i tworzy proste animacje,
Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
- omawia ogólne przeznaczenie elementów zestawu komputerowego,
- wykonuje operacje na oknie programu,
- wymienia sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi,
- omawia działanie przykładowych urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej,
- wymienia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej,
- wyjaśnia, czym jest adres internetowy,
- wymienia zagrożenia ze strony Internetu,
- prawidłowo dołącza załączniki do listów,
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Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
- rozróżnia elementy zestawu komputerowego,
- potrafi omówić ogólne niebezpieczeństwa związane z zarażeniem wirusem komputerowym,
- podaje przykłady zastosowania komputera w szkole i w domu,
- samodzielnie odszukuje określone pliki,
- wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki,
- wyjaśnia, do czego służy edytor tekstu,
- podaje przykłady urządzeń umożliwiających przeprowadzenie prezentacji,
- wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa,
- omawia podobieństwa i różnice między pocztą tradycyjną i elektroniczną,
- wymienia niektóre zasady netykiety,
- wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym,
Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:
- posługuje się myszą i klawiaturą,
- potrafi poprawnie zakończyć pracę programu,
- jest świadom istnienia wirusów komputerowych,
- wymienia przynajmniej trzy zastosowania komputera,
- z pomocą nauczyciela odszukuje zapisane pliki i otwiera je,
- pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym,
- potrafi napisać krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery,
- pod kierunkiem nauczyciela wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów,
- potrafi uruchomić przeglądarkę internetową,
- pod kierunkiem nauczyciela wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym,
Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
- nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym,
- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi zrealizować prostych zadań,
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
- nie rozumie poleceń i pytań,
- nie wie, czym zajmuję się informatyka i nie wie, jakie są jej metody,
- nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego,
- nie wykazuje żadnego zaangażowania do jakiejkolwiek pracy na lekcjach,
- nie zachowuje zasad bhp,
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