Zasady pracy i oceniania na lekcjach informatyki w klasie 4
w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie
Podręcznik:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa 4. Danuta Kiałka,
Katarzyna Kiałka, Helion
Powinieneś/powinnaś przynosić na lekcje:
Zeszyt w kratkę 32 kartkowy, pen-drive – własny, a także słuchawki, które można podłączyć do komputera.
Co będzie oceniane?
Forma aktywności
1. Wysiłek włożony w pracę na lekcjach. Możesz uzyskać + lub – za to , że:
jesteś przygotowany do lekcji, robisz notatki
+/−
aktywnie uczestniczysz w lekcji
+/−
trzy plusy składa się na ocenę bardzo dobrą, a trzy minusy na ocenę niedostateczną w kategorii odpowiednio
„praca na lekcji” lub „przygotowanie do lekcji”.
2. Prace klasowe (zadania sprawdzające do wykonania na komputerze)
Ocenę można poprawić w ciągu dwóch tygodni od sprawdzenia prac, ale ocena z poprawy nie likwiduje tej ze
sprawdzianu.
3. Ćwiczenia wprowadzające (gdy uczymy się czegoś nowego) wykonane na lekcjach.
4. Ćwiczenia utrwalające wykonane samodzielnie na lekcjach.
5. Zadania dodatkowe wykonane samodzielnie w domu lub na lekcjach.
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*

x1, x2, x3 oznacza, że otrzymany stopień ma wartość jednego, dwóch lub trzech takich samych stopni. Np. jeśli
dostałeś/aś/ 4 ze sprawdzianu, to tak jakbyś dostał trzy takie oceny, a jeśli z ćwiczenia na lekcji to jakbyś dostał/a/ jedną
czwórkę. Jest to ważne przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych.
Średnia ważona jest podstawową składową podczas wystawiania oceny semestralnej i końcoworocznej. Na ocenę mają
też wpływ postawa na lekcji i wysiłek włożony w pracę oraz zadania uzupełniające dla ocen bardzo dobrej i celującej.
Średnia jest zamieniana na ocenę w taki sposób:
Średnia
Ocena
od 5,20
celująca
4,70 – 5,19
bardzo dobra
3,70 – 4,69
dobra
2,70 – 3,69
dostateczna
1,70 – 2,69
dopuszczająca
1,00 – 1,69
niedostateczna
Jak możesz poprawić ocenę cząstkową?
Wykonując powtórnie najgorzej ocenione zadania (lub zadania podobnego typu).
Co zrobić, gdy byłeś/aś/ dłużej nieobecny/a/?
W miarę możliwości wykonać istotne ćwiczenia i zadania wykonywane na opuszczonych lekcjach. Dostarczyć je na
nośniku USB najpóźniej na 2. lekcję po powrocie do szkoły.
Co zrobić, aby mieć szóstkę?
• Musisz być uczniem piątkowym (większość Twoich ocen to 5, nie możesz mieć ocen niższych niż 4)
• Musisz mieć co najmniej 1 szóstkę w dzienniku za pracę lub sprawdzian
• Musisz wykonać w jednym semestrze przynajmniej 3 zadania uzupełniające na 6. Rodzaj zadania ustalasz z
nauczycielem.
Zadania dodatkowe: Ostateczny termin rozliczenia tych zadań upływa przed świętami Bożego Narodzenia w
pierwszym semestrze, do końca maja w drugim semestrze.
Sprawdzone i ocenione prace pisemne (klasówki, kartkówki, karty pracy) oddaję Tobie. Przechowujesz je w teczce w
domu.
Kopie zapasowe swoich plików (wykonanych prac na komputerze) przechowujesz na swoim nośniku USB (pen-drivie).
Powodzenia!
Katarzyna Barszcz

