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PRZEDMIOTOWY
SYSTEM
OCENIANIA

z
edukacji informatycznej
dla klasy drugiej [E]
Liceum Ogólnokształcącego
w Kamiennej Górze
1

INFORMACJE OGÓLNE
Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od:
01 września 2013 r.
Program nauczania:
Program nauczania “Edukacja informatyczna dla liceum ogólnokształcącego - wersja [E];
opracowany przez: Hieronim Mader, Małgorzata Regner, Jarosław Tułaczyk [na bazie programu nauczania „INFORMATYKA dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy” autorstwa pani Grażyny Koby]
Podręcznik:
-----NARZĘDZIA SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ ICH WAGI.
Stosowane narzędzia

waga

odpowiedź ustna

2

krótki sprawdzian (kartkówka)

2

zadanie domowe

1

realizacja zadania przy użyciu komputera w czasie lekcji (w klasie)

3

realizacja zadania przy użyciu komputera w domu

2

referat

3

aktywność

2

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze. Nie można zgłaszać nieprzygotowania przed zapowiedzianym sprawdzianem lub kartkówką.
Sposób informowania ucznia i rodziców o ocenach:
1) Uczniowie:
-

podanie ocen przez nauczyciela,

-

za pomocą dziennika elektronicznego,

-

ustne uzasadnienie oceny na życzenie ucznia.

-

za pomocą dziennika elektronicznego,

-

w czasie zebrania klasowego,

-

indywidualne rozmowy,

-

pisemne podanie ocen.

2) Rodzice:

2

1. Opis założonych osiągnięć ucznia – wymagania na poszczególne oceny szkolne

1.1

Wokół informacji i Internetu

2
Wyszukuje adresy stron WWW
zawierające proste hasło
- korzysta z wyszukiwarki internetowej.
Zna zasady nawigacji po stronie
WWW, poruszając się po wybranych stronach internetowych.

2
Zna podstawowe przepisy prawa dotyczące korzystania
z cudzych materiałów i stosuje
je w praktyce.
Zna podstawowe zasady korzystania z programów komputerowych. Rozumie konieczność
posiadania licencji na programy
komputerowe.
Jest świadomy istnienia przestępstw komputerowych.

Wyszukiwanie informacji w Internecie
3
4
5
Omawia organizację informacji
Wyjaśnia, na czym polega
Wie, czym są Internet i strona
przeglądanie strony internetow WWW. Wyjaśnia postać adWWW oraz zna genezę poresu URL.
wstania Internetu.
wej.
Potrafi zastosować różne naWymienia wybrane usługi Inter- Potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko
rzędzia do wyszukiwania infornetowe.
macji, usprawniając szukanie
odszukać informacje.
Podaje opisy i zastosowania
informacji.
wyszukiwarki internetowej, kata- Korzysta z encyklopedii
logu stron WWW i portalu.
i słowników w wersji elektroWłaściwie porządkuje informanicznej.
cje o stronach WWW.
Szuka informacji w Internecie,
Potrafi odpowiednio ocenić
konstruując złożone hasło.
przydatność i wiarygodność
informacji.
3
Wie, co jest przedmiotem prawa
autorskiego i co jemu nie podlega.
Zna pojęcie licencji. Wymienia
przykładowe rodzaje darmowych licencji.
Wymienia przykładowe rodzaje
przestępstw komputerowych.

Stosowanie przepisów prawa
4
Wyjaśnia wybrane przepisy
prawa autorskiego, m.in.: „dozwolony użytek utworów”, zasady korzystania z cudzego
utworu bez pytania o zgodę,
ochrona wizerunku.
Omawia przykładowe rodzaje
licencji na programy komputerowe.
Omawia wybrane przykłady
przestępstw komputerowych.

5
Potrafi uzasadnić zastosowanie
wybranego przepisu prawa w
konkretnym przypadku. Podaje
przykłady łamania wybranych
przepisów prawa. Omawia różnice pomiędzy różnymi rodzajami licencji. Sprawdza, na podstawie jakiej licencji jest rozpowszechniany dany program.
Wyjaśnia zasady tej licencji.

6
Potrafi formułować własne
wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu, jego
znaczenia dla różnych dziedzin
gospodarki i dla własnego rozwoju.
Wyszukuje, gromadzi
i właściwie selekcjonuje informacje, tworząc złożone projekty
z różnych dziedzin.

6
Potrafi samodzielnie interpretować ważniejsze przepisy prawa
autorskiego dotyczące korzystania z różnych źródeł informacji i ochrony programów
komputerowych.
Wyszukuje dodatkowe informacje na temat przestępstw komputerowych.
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2
Wymienia podstawowe zasady
pisania listów elektronicznych.
Podaje przykładowe sposoby
komunikacji i wymiany informacji z wykorzystaniem Internetu.
Zna zasady netykiety.

3
Poprawnie redaguje listy elektroniczne, dbając o ich formę
i treść.
Omawia wybrane formy komunikacji i wymiany informacji.
Korzysta z nich, stosując zasady netykiety.
Wyjaśnia, na czym polega komunikacja w czasie rzeczywistym.
Podaje zalety korzystania
z komunikacji za pomocą Internetu.
.

Wymiana informacji w Internecie
4
5
Rozróżnia poszczególne formy Potrafi dokonać analizy porówkomunikowania się przez Sieć. nawczej różnych form komuniRozróżnia poszczególne spokacji i wymiany informacji, posoby wymiany informacji.
dając opis poszczególnych form
Omawia działanie poczty eleki niezbędne wymagania.
tronicznej.
Porównuje metody dostępu do
Wie, na czym polega tworzenie poczty elektronicznej.
sieciowego dziennika i w jaki
Współtworzy zasoby w Sieci,
sposób współtworzy się treści
np. umieszcza wpisy
w Sieci.
w Wikipedii.
Omawia korzyści i zagrożenia
dotyczące korzystania
z różnych form komunikacji
i wymiany informacji
z wykorzystaniem Internetu.

6
Samodzielnie wyszukuje
w różnych źródłach informacje
na temat nowoczesnych możliwości korzystania z Internetu,
np. za pomocą urządzeń mobilnych.

1.2 Wokół dokumentów komputerowych
2
Zna i stosuje podstawowe zasady redagowania
i formatowania tekstu.
Wstawia tabelę i wykonuje podstawowe operacje na komórkach tabeli.
Zapisuje dokument w pliku
w folderze domyślnym.

Zna podstawowe zasady pracy
z dokumentem wielostronicowym (redaguje nagłówek, stopkę wstawia numery stron).

Metody opracowywania dokumentów tekstowych
3
4
5
Przygotowuje poprawnie zredaWłaściwie dzieli tekst na akapi- Zmienia ustawienia strony
ty.
- wielkość marginesów, orienta- gowany i sformatowany tekst,
Poprawia tekst, wykorzystując
cję strony, rozmiar papieru.
dostosowując formę tekstu do
Znajduje błędy redakcyjne
jego przeznaczenia.
możliwości wyszukiwania
Redaguje złożone wzory matei zamiany znaków oraz słowniki: w tekście.
ortograficzny i synonimów.
Stosuje różne typy tabulatorów, matyczne.
Samodzielnie wyszukuje opcje
potrafi zmienić ich ustawienia
Stosuje tabulację i wcięcia.
menu potrzebne do rozwiązania
Wykorzystuje edytor równań do w całym tekście.
dowolnego problemu.
pisania prostych wzorów.
Stosuje konspekty numerowaStosuje automatyczną numera- ne.
Wykonuje konwersję tekstu na
tabelę i odwrotnie.
cję i wypunktowanie.
Potrafi stosować różne style
Wie, w jakim celu stosuje się
Wie, czym są odwołania
style tekstu. Stosuje style naw tekście. Tworzy spis treści.
tekstu, modyfikuje istniejące.
Potrafi zredagować inną stopkę Umieszcza podpisy pod rysungłówkowe.
i inny nagłówek dla stron parzy- kami; tworzy spis ilustracji.
Przygotowuje konspekt dokuStosuje przypisy.
mentu.
stych i nieparzystych.
Rozmieszcza tekst
Korzysta z podziału tekstu na
Tworzy spis treści.
sekcje.
Stosuje wybrane szablony do
w kolumnach.
przygotowywania różnych dokumentów.

6
Samodzielnie odkrywa nowe
możliwości edytora tekstu,
przygotowując dokumenty tekstowe.
Tworzy dokumenty tekstowe,
stosując poprawnie wszystkie
poznane zasady redagowania
i formatowania tekstu.

Tworzy własne style tekstu.
Przygotowuje profesjonalny
tekst – pismo, sprawozdanie,
z zachowaniem wszystkich
zasad redagowania
i formatowania tekstów.
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2
Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnej.
Tworzy prezentację składającą
się z kilku slajdów
z zastosowaniem animacji niestandardowych.
Korzysta z szablonów slajdów.
Umieszcza na slajdach tekst
i obrazy.
Zapisuje prezentację we wskazanym folderze docelowym.
Potrafi uruchomić pokaz slajdów.
2
Odróżnia cyfrowy kompaktowy
aparat fotograficzny od lustrzanki cyfrowej.
Umie wyjaśnić pojęcia:
- przysłona
- migawka
- głębia ostrości.

Z pomocą nauczyciela korzysta
z wybranego programu do tworzenia grafiki rastrowej.
Wyszukuje potrzebne funkcje
w menu programu.
Z pomocą nauczyciela korzysta
z wybranego programu do tworzenia grafiki rastrowej.
Wyszukuje potrzebne funkcje
w menu programu.

Tworzenie prezentacji multimedialnych
3
4
5
Przygotowuje prezentację na
Potrafi właściwie zaplanować
Wstawia podkład muzyczny
zadany temat na podstawie
prezentację na zadany temat.
odtwarzany podczas całej prezentacji.
konspektu.
Pracuje z widokami slajdów.
Zmienia kolejność slajdów.
Wstawia dźwięki z plików spoza Przygotowuje materiały inforUstawia przejścia poszczególlisty standardowej.
macyjne dla uczestników pokazu i przeprowadza pokaz.
nych slajdów.
Zmienia tło, wstawia obiekty
Wie, do czego służą poszczei hiperłącza. Umieszcza przyci- Konwertuje przygotowaną prególne widoki slajdów.
ski akcji.
zentację do formatu umożliwiaPotrafi ustawić inne tło dla każ- Dopasowuje przejścia między
jącego publikację w Internecie.
dego slajdu.
slajdami. Dodaje animacje
Otwiera ją lokalnie w przegląWstawia do slajdu wykresy,
i efekty dźwiękowe do obiektów. darce internetowej
tabele, równania matematyczPrezentuje swoje prace przed
ne, efekty dźwiękowe.
klasą.

3
Potrafi omówić podstawowe
różnice między cyfrowym kompaktowym aparatem fotograficzny a lustrzanki cyfrowej.
Rozróżnia perspektywę żabią,
ptasią i normalną.
Zna zasadę kompozycji opartą
o trójpodział.
Umie wskazać plan ogólny,
pełny, amerykański, średni półzbliżenie i zbliżenie.
Zna formaty plików graficznych.
Opracowuje grafikę rastrową:
stosuje warstwy i selekcje,
zmianę kontrastu i nasycenia
kolorów, kadrowanie
i skalowanie.
Wykonuje proste projekty
w grafice wektorowej, korzystając z możliwości wstawiania
„Autokształtów” (Kształtów)
w edytorze tekstu.

Grafika komputerowa
4
Zna i stosuje zasadę kompozycji opartą o trójpodział.
Umie wskazać przykłady planów bliskich, średnich
i dalekich.
Rozumie jak wpływa zmiana
perspektywy na odbiór zdjęcia.

Sprawne korzysta z „Pomocy”
wbudowanej do programów w
celu znalezienia szczegółowych
sposobów rozwiązania danego
problemu.
Dostrzega różnice między grafiką rastrową i wektorową.
Opracowuje grafikę rastrową:
uzyskuje efekty specjalne dzięki
zastosowaniu tzw. filtrów.
Tworzy proste kompozycje,

6
Potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany
temat, cechującą się ciekawym
ujęciem zagadnienia, interesującym układem slajdów.

5
Rozumie pojęcie ogniskowej
obiektywu i jej związek z głębia
ostrości.
Zna różne zasady kompozycji
stosowane w fotografii i stosuje
wybrane z nich.
Rozumie jak wykorzystać:
- preselekcję czasu
- preselekcje przysłony

6
Umie wykorzystać lampę błyskową w nietypowych sytuacjach.
Omawia sytuacje w których
warto skorzystać z trybu manualnego.
Zna zasady tworzenia panoramy.

Rozumie znaczenie zapisu pliku
graficznego w danym formacie
– zależnie od przeznaczenia.
Omawia zalety, wady
i zastosowanie wybranych formatów plików grafiki rastrowej.
Potrafi zastosować odpowiedni
format pliku graficznego. Zapisuje pliki w różnych formatach.
Opracowuje grafikę wektorową:
przekształca obraz (pochyla,

Samodzielnie zapoznaje się
z możliwościami wybranego
programu graficznego, przygotowując złożone projekty z różnych dziedzin.

Strona 5 z 9

Zna źródła obrazów cyfrowych
i sposoby opracowywania zdjęć
z wykorzystaniem wybranego
programu komputerowego.

Potrafi wykonać prostą obróbkę
zdjęcia zapisanego w postaci
cyfrowej.
Potrafi utworzyć album zdjęć,
korzystając z materiałów przygotowanych wcześniej..

2
Wie, w jaki sposób zbudowane
są strony WWW.
Zna najważniejsze narzędzia do
tworzenia stron internetowych.
Wie, na czym polega tworzenie
strony internetowej.
Zapoznaje się z przykładowym
źródłem strony internetowej,
przeglądając strukturę pliku.

3
Potrafi przygotować prostą stronę internetową, używając dowolnego edytora tekstu.
Wie, czym są szablony do tworzenia stron.
Umie tworzyć akapity
i wymuszać podział wiersza,
dodawać nagłówki do tekstu,
zmieniać krój i wielkość czcionki.
Wie, jak wstawiać linie rozdzielające.
Umie wstawiać hiperłącza, korzystać z kotwic.
Rozumie strukturę plików
HTML.
Podaje przykłady stosowania
stylów CSS.
Wyjaśnia, na czym polega dynamiczne przetwarzanie strony;
podaje przykłady skryptów i
omawia ich rodzaje.

Wie, że na stronach internetowych niektóre treści mogą być
generowane dynamiczne.

korzystając z wybranego programu do tworzenia grafiki wektorowej.
Skanuje obrazy, korzystając ze
skanera. Rozumie, czym jest
rozdzielczość.
Potrafi opracować zeskanowaną grafikę.
Edytuje krótkie filmy.

Tworzenie stron internetowych
4
Potrafi tworzyć proste strony
w języku HTML, używając edytora tekstowego.
Zna funkcje i zastosowanie najważniejszych znaczników
HTML.
Potrafi wstawiać grafikę do
utworzonych stron.
Umie tworzyć listy wypunktowane i numerowane.
Zna nazewnictwo kolorów.

Zna najczęściej wykorzystywane atrybuty CSS i sposoby
określania ich wartości.
Omawia sposoby publikowania
strony w Internecie.

obraca), grupuje obiekty.

Potrafi posłużyć się aparatem
i kamerą cyfrową- przenosi
zdjęcia, filmy do pamięci komputera.
Opracowuje film, korzystając
z materiałów przygotowanych
wcześniej.

5
Umie wstawiać tabele do tworzonych stron i je formatować.
Wstawia tabele.
Koduje polskie znaki.
Umieszcza łącza hipertekstowe.
Stosuje kolory.

Dyskutuje na temat źródeł obrazów cyfrowych i sposobów
opracowywania obrazów (zdjęć)
i filmów, dzieląc się własnymi
doświadczeniami w tym zakresie.
Udostępnia filmy w Internecie.
Samodzielnie zapoznaje się
z programami komputerowymi
umożliwiającymi edycję filmów
i obróbkę obrazów.
6
Zna zagadnienia dotyczące
promowania stron WWW.
Potrafi stworzyć własny, rozbudowany serwis WWW
i przygotować go w taki sposób,
żeby wyglądał estetycznie
i zachęcał do odwiedzin.
Zna większość znaczników
HTML.

Zna zasady dynamicznego
Potrafi wstawiać do utworzonej
przetwarzania stron.
strony proste skrypty napisane
Analizuje wady i zalety różnych w języku JavaScript.
sposobów publikowania i promowania stron w Internecie.
Przygotowuje stronę do publikacji w Internecie i ją publikuje.
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1.3 Wokół komputera, sieci i programów komputerowych
2
Wymienia sposoby ochrony
danych w komputerach
i sieciach komputerowych.

3
Zna zasady ochrony danych w
komputerach i sieciach komputerowych.

Bezpieczeństwo i ochrona danych
4
5
Podając przykłady, dyskutuje na
Rozumie potrzebę wykonywatemat odmian złośliwego opronia podstawowych operacji
porządkujących zasoby kompu- gramowania i oprogramowania
zabezpieczającego komputer.
tera oraz stosowania podstawowych zasad ochrony własnych dokumentów i zasobów
komputera.
Zna sposoby ochrony przed
utratą danych.

6
Dzieli się własnymi doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych
w komputerach.

1.4 Elementy algorytmiki i programowania
2
Zapisuje prosty algorytm liniowy
w postaci listy kroków.
Zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci
schematów blokowych (zna
podstawowe bloki potrzebne do
budowania schematu blokowego). Analizuje gotowy schemat
blokowy prostego algorytmu.

Wie, na czym polega programowanie.
Analizuje gotowe proste programy zapisane w wybranym
języku programowania.

3
Wyjaśnia pojęcie algorytmu
oraz zależności między problemem, algorytmem i programem.
Wyjaśnia pojęcie specyfikacja
problemu.
Określa dane do zadania oraz
wyniki i zapisuje prosty algorytm
liniowy oraz z warunkami
w postaci listy kroków.
Buduje schemat blokowy prostego algorytmu liniowego; analizuje schemat blokowy algorytmu z rozgałęzieniami.
Wie, na czym polega iteracja.
Klasyfikuje języki programowania.
Pisze proste programy
w wybranym języku programowania, używając podstawowych
poleceń.

Algorytmika i programowanie
4
Omawia etapy rozwiązywania
problemu (zadania).
Buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem prostym.
Prezentuje algorytmy iteracyjne
za pomocą listy kroków i schematu blokowego.
Testuje rozwiązania.

Zna pojęcia: translacja, kompilacja, interpretacja.
Wyjaśnia, na czym polega prezentacja algorytmu w postaci
programu.
Realizuje prostą sytuację warunkową w wybranym języku
programowania.

5
Analizuje algorytmy, w których
występują powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń.
Buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem złożonym.

6
Potrafi samodzielnie napisać
specyfikację określonego zadania.
Buduje schemat blokowy algorytmu, w którym wystąpią złożone sytuacje warunkowe.
Buduje schemat blokowy określonego algorytmu iteracyjnego.

Wyjaśnia pojęcia: interpretacja,
kompilacja. Odróżnia kompilację od interpretacji.
Realizuje prostą sytuację warunkową w wybranym języku
programowania.

Zapisuje złożony algorytm
w wybranym języku programowania.
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2. Metody sprawdzania osiągnięć ucznia
Należy tak organizować pracę na lekcji (przygotowywać odpowiednie ćwiczenia), aby również uczniowie mniej zaawansowani mieli szansę zdobycia najwyższej oceny i nie
czuli się dyskryminowani. Wszystkim uczniom należy zapewnić sprawiedliwy sposób oceniania. Należy zwracać szczególną uwagę na postępy w zdobywaniu wiedzy.
Zajęcia należy organizować tak, aby miały przede wszystkim formę praktyczną. Nauczyciel powinien być bardziej doradcą niż osoba prowadzącą zajęcia. W czasie części
zajęć zaleca się pracę metodą projektu.
Dla uczniów zainteresowanych należy przygotować ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą.
Uczniom mającym trudności z wykonywaniem ćwiczeń i poleceń należy pomagać bezpośrednio podczas zajęć, motywować ich i zachęcać do dalszej pracy.
Należy uczniów wcześniej poinformować o wymaganiach na poszczególne oceny.
Uczniowie powinni otrzymywać dużo ocen cząstkowych. Należy oceniać np.:
• ćwiczenia wykonywane podczas lekcji,
• odpowiedzi na pytania,
• udział w projekcie grupowym,
• zadania domowe,
• aktywność na lekcji,
• ćwiczenia sprawdzające.
Ocena ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji
W trakcie zajęć nauczyciel powinien zwrócić szczególną uwagę na samodzielność wykonywania ćwiczeń przez uczniów i korzystanie z instrukcji, a nie wyłącznie z pomocy
„sąsiedzkiej” czy pytań kierowanych do nauczyciela.
Należy obserwować, czy działania podejmowane przez uczniów w celu rozwiązania zadania wynikają z wiedzy na dany temat i nabytych umiejętności, czy są to działania
świadome oraz czy uczeń wykonuje wszystkie czynności planowo i nie działa chaotycznie lub przypadkowo.
Można premiować uczniów, którzy wykonają zadanie samodzielnie i poprawnie, jednakże czas wykonania zadania nie powinien być miernikiem oceny. Niektórzy uczniowie
mniej sprawnie posługują się klawiaturą czy myszą.
Gdy wykonywane ćwiczenie ma być podsumowaniem większego działu, w ocenie należy uwzględnić opanowanie wszystkich umiejętności przewidzianych w programie dla
danego tematu.
Podczas wykonywania ćwiczeń zasadne jest ocenienie na tej samej lekcji wszystkich uczniów.
Ocena odpowiedzi na pytania
W trakcie wykonywania przez uczniów ćwiczeń można zadawać pytania o zastosowaną metodę lub sposób otrzymania danego rozwiązania. Należy zwrócić uwagę na sposób formułowania odpowiedzi: czy uczeń posługuje się słownictwem potocznym, czy też używa określeń fachowych i rozumie ich znaczenie.
Ocena udziału w projekcie grupowym
Wykonanie przez uczniów projektu grupowego pozwala na sprawdzenie i ocenę nabytych kompetencji oraz podsumowanie omówionych treści nauczania. W pracy grupowej każdy uczeń powinien być oceniany za wykonanie cząstkowego zadania, składającego się na cały projekt. Trzeba uwzględnić jego wkład pracy, zaangażowanie
i umiejętność pracy w zespole.
Ocena zadań domowych
Uczniowie powinni mieć zadawane zadania domowe, które powinny mieć przede wszystkim formę praktycznych ćwiczeń realizowanych z wykorzystaniem komputera. Ocenie powinny podlegać jakość wykonania zadania i dobór narzędzi.
Ocena aktywności na lekcji
Uczeń poprawnie odpowiadający na lekcji na pytania dodatkowe, wykonujący dodatkowe ćwiczenia, powinien być za to oceniany.
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Ocena ćwiczeń sprawdzających
Ćwiczenia sprawdzające powinny być bardzo precyzyjnie określone i dokładnie przygotowane (np. w postaci wypunktowanych poleceń), w formie zrozumiałej dla ucznia
i ułatwiającej jednoznaczną ocenę. Forma zadań nie powinna odbiegać od ćwiczeń, które uczniowie wykonują podczas zajęć. Nie należy stosować tzw. zaliczania przedmiotu pod koniec semestru.
W ocenie ćwiczenia należy uwzględnić wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią.
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