
Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki
dla uczniów klas IV-VIII

 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ślesinie

Podstawa prawna
Przedmiotowy system oceniania z informatyki sporządzono w oparciu o:

 Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 16 marca 2015 r. poz. 357
z późniejszymi zmianami);

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i  sposobu oceniania,  klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych;

 Statut ZSP w Ślesinie;
 Wewnątrzszkolne Ocenianie ZSP w Ślesinie;
 „Programu nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI”, autorstwa

Grażyny Koba.
Realizacja programu z informatyki w Szkole Podstawowej im T. Kościuszki w Ślesinie dostosowana jest
do warunków szkolnych. Podstawą realizacji programu jest rozkład materiału opracowywany co roku
przez nauczyciela i prezentowany uczniom.

Celem nauczania informatyki  w szkole podstawowej jest:
 rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia,

myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji,
 programowanie  i  rozwiązywanie  problemów  z  wykorzystaniem komputera  oraz  innych urządzeń

cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie
informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi,

 posługiwanie  się  komputerem,  urządzeniami  cyfrowymi  i  sieciami  komputerowymi, w  tym
znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i
programów,

 rozwijanie  kompetencji  społecznych,  takich  jak  komunikacja  i  współpraca  w  grupie, w  tym  w
środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami,

 przestrzeganie  prawa  i  zasad  bezpieczeństwa.  Respektowanie  prywatności  informacji i  ochrony
danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena
zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Jawność oceny
1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.
2. Ocenianie ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi
dobrze, co i jak wymaga poprawy  oraz jak powinien dalej się uczyć.

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz
inną dokumentację dotyczącą oceniania uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, natomiast rodzice
otrzymują do wglądu: podczas comiesięcznych dyżurów, na zebraniach śródokresowych, w czasie
indywidualnych spotkań. Zainteresowanym rodzicom i uczniom udostępnia się prace również do
domu w formie kserokopii.

4. Nauczyciel uzasadnia każdą ocenę uzyskaną przez ucznia. Uzasadnienie oceny może mieć formę
informacji ustnej, pisemnej recenzji, komentarza lub informacji zwrotnej umieszczonej na pracy
oraz oceny opisowej.

5. Nauczyciel  przekazuje  uczniowi  komentarz  do  jego  pracy,  który  zawiera  wyszczególnienie
i docenienie  dobrych  elementów  jego  pracy,  wskazuje  to,  co  wymaga  poprawienia,  daje
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wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę oraz w jakim kierunku
powinien pracować dalej.

6. Komentarz  ustny  stosowany  jest  do  wszystkich  ustnych  form  sprawdzania  wiedzy  ucznia.
Komentarz pisemny stosowany jest do wszystkich form prac pisemnych.

Dostosowanie wymagań
Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków  lekcyjnych,  aktywność  podczas  lekcji,  chęć  uczestniczenia   w  zajęciach  i  zadaniach
dodatkowych.  Zwraca  również  uwagę,  na  utrudnione  warunki  uczenia  się  i  utrwalania  wiadomości
w domu uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera i dostępu do Internetu.
Nauczyciel  obniża  wymagania  w  zakresie  wiedzy  i  umiejętności  w  stosunku  do  ucznia,  u którego
stwierdzono deficyty rozwojowe i  choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym,
potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej.  Ocena postępów uczniów
ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  wymaga  dużego  stopnia  zindywidualizowania  w  ocenianiu
uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: 

 w  przypadku  wszystkich  dysfunkcji  dostrzeganie  u  uczniów  częściowego  sukcesu,  progresję
w przełamywaniu trudności; 

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych;
 nagradzanie  za  aktywność  podczas  lekcji,  nawet  jeżeli  nie  owocuje  zawsze  dobrymi

odpowiedziami,  a  także  punktowanie  za  chęć  uczestniczenia  w  zajęciach  i zadaniach
dodatkowych;

 branie pod uwagę włożonego wysiłku i chęć pokonania trudności, a nie tylko uzyskane efekty; 
 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenianie ich wykonania etapami; 
 konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej; 
 branie pod uwagę poprawności  merytorycznej  wykonywanego ćwiczenia,  a  nie jego walorów

estetycznych; 
 umożliwienie (za zgoda ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub

sprawdzian); 
 podczas  odpowiedzi  ustnych  zadawanie  większej  ilości  prostych  pytań  zamiast  jednego

złożonego;
 obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego;
 możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej;
 uczniom z różnego typu dysfunkcjami (dysleksją, afazją, zespołem Aspergera, zaburzeniami 

zachowania) udzielać pochwał za prawidłowe wypowiedzi, natomiast unikać stawiania ocen za 
wypowiedzi słabe i nie na temat; 

 w przypadku uczniów z dysleksją, dysortografią, dysgrafią oceniać wiadomości teoretyczne 
głównie na podstawie ustnych wypowiedzi, nie dyskwalifikować prac pisemnych napisanych 
nieczytelnie, nie obniżać ocen za niestaranny zeszyt; 

 w przypadku uczniów z dysortografią nie obniżać oceny za dużą ilość popełnionych błędów; 
 w przypadku ucznia bardzo zdolnego próbować włączać go w proces oceniania wykonanej przez 

niego pracy, wyciągać wspólnie z nim wnioski stymulujące dalszy jego rozwój.
Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie

Na informatyce, uczeń jest oceniany w następujących obszarach:
 aktywność w czasie zajęć – gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania

w trakcie zajęć przez nauczyciela;
 stopień  opanowania  wiadomości  i  umiejętności  wynikających  z  podstawy  programowej

nauczania zajęć komputerowych oraz wymagań programowych;
 stosowanie  zasad  bezpieczeństwa  i  właściwej  organizacji  pracy  oraz  higieny  na  stanowisku

komputerowym,
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 wiadomości i umiejętności, które uczeń nabył w trakcie samodzielnej działalności informatycznej
poza szkołą (w przypadku gdy uczeń ubiega się o celującą ocenę końcową);

 posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią
informatyczną;

 praca  z  programem  –  stosowanie  odpowiednich  metod,  sposobów  wykonania  i  osiągania
przewidzianych rezultatów;

 rozwiązywanie  problemów  –  dobór  właściwego  narzędzia  oraz  dostosowanie  środowiska
programu do rozwiązywanego zadania;

 stosowania wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych;
 udział  w  konkursach  i  turniejach  informatycznych  organizowanych  przez  szkołę  lub  inne

podmioty;
 samodzielne prace ucznia – pisemne prace domowe, referaty, prezentacje itd.;
 umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób komunikowania się w grupie,

podejmowanie decyzji w zakresie swoich zadań i uprawnień.
Narzędzia pomiaru dydaktycznego

Na informatyce uczeń jest oceniany za pomocą następujących narzędzi:
 aktywność: treści obejmują materiał bieżący i zrealizowany wcześniej; bez zapowiedzi;
 ćwiczenia  praktyczne:  treść  obejmuje  prace  wykonane  samodzielnie  w  szkole  lub  w  domu;

omówiony  sposób  planowania,  organizowania  pracy,  pomoc  w uzyskaniu  wiadomości.
Prezentacja prac uczniów na forum klasy;

 odpowiedzi ustne: materiał dotyczący treści znanych i nowych; bez zapowiedzi oceniane według
znanych uczniom kryteriów, np. rzeczowości, dynamiczności, aktywności myślowej,

 odpowiedzi w formie pisemnej (kartkówka): materiał dotyczący treści znanych (3 ostatnie lekcje)
i nowych;  zapowiedziane  i  wpisane  do  e  –  dziennika  z  uwzględnieniem   terminu  i  zakresu
materiału;

 praca  pisemna  (test):  materiał  obejmujący  1  lub  2  działy  zrealizowany  wcześniej;  po
wcześniejszym  powtórzeniu  i uzgodnieniu  terminu  z dwutygodniowym  wyprzedzeniem  i
wpisaniu do e – dziennika terminu i zakresu materiału;

 zadania  projektowe:  materiał  obejmujący  materiał  zrealizowany  wcześniej;  po  omówieniu
tematu i uzgodnieniu terminu z dwutygodniowym wyprzedzeniem;

 praca domowa: materiał bieżący; po omówieniu tematu;
 sprawdzanie zeszytu przedmiotowego; estetyczny i  bezbłędny zapis treści,  obecność tematów

i notatek; zapowiadane na początku każdego semestru;
 inne  formy  aktywności:  materiał  wynikający  z  zainteresowań  uczniów,  udział  w konkursach

i uzyskiwanie  w  nich  osiągnięć,  wykonywanie  zadań  nadobowiązkowych;  określone
wymaganiami na ocenę celującą lub podwyższenie oceny słabszej.

Projekty zespołowe
Ocena uzyskanych kompetencji  uczniów poprzez wykonanie wspólnego projektu podsumowuje część
omawianych  treści  nauczania.  Nauczyciel  zobowiązany  jest  do  omówienia  kolejnych  etapów
postępowania i ścisłego przydzielenia zadań.
Ocenianiu projektu zespołowego podlegają następujące aspekty:
samodzielność  w  doborze  tematu,  wyznaczeniu  jego  zakresu  i  określeniu  zagadnień  istotnych  dla
rozważanego problemu; zgodność zakresu pracy z założonymi celami; samodzielność  w wykonywaniu
pracy; stosunek do planowania pracy; umiejętność pracy w zespole, stosowanie sie do reguł, przyjętych
przez zespół; terminowość i odpowiedzialność w wywiązywaniu sie z zaplanowanych prac; umiejętność
rozwiązywania  pojawiających  się  problemów;  pracowitość  i  inicjatywa  w  przeprowadzaniu  badań
i poszukiwaniu  źródeł  informacji;  wykorzystanie  różnorodnych  źródeł  informacji;  prezentacja
otrzymanych wyników; estetyka wykonania pracy; umiejętność doboru i selekcji informacji; umiejętność
dokonania samooceny.
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Ocenianie testów, sprawdzianów i kartkówek
Testy jednopoziomowe, sprawdziany oraz kartkówki oceniane są według następujących norm:
0% - 34% prawidłowych odpowiedzi ocena niedostateczna,
35% - 50% prawidłowych odpowiedzi ocena dopuszczająca,
51% - 74% prawidłowych odpowiedzi ocena dostateczna,
75% - 89% prawidłowych odpowiedzi ocena dobra,
90% - 99% prawidłowych odpowiedzi ocena bardzo dobra
100% - prawidłowych odpowiedzi ocena celująca

Aktywność i krótkie wypowiedzi ucznia
Za aktywność i krótkie wypowiedzi uczeń otrzymuje plusy (+): + + + + daje ocenę bardzo dobrą

Sposób wystawiania oceny semestralnej i końcowej
Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym, w ostatnim tygodniu przed 
zakończeniem zajęć edukacyjnych pierwszego semestru.
Zasadniczy  wpływ  na  stopień  końcowy  (semestralny  i  roczny)  mają  stopnie  bieżące  z  testów
sprawdzających, projektów zespołowych, ćwiczeń praktycznych i odpowiedzi ustnych. Pozostałe oceny
mogą podwyższyć lub obniżyć ocenę semestralną i końcową.
Ocena na koniec roku szkolnego jest oceną za całokształt pracy ucznia w ciągu roku i w przypadkach
różnic w ocenach z I i II semestru zostają przyjęte następujące zasady:
- gdy ocena za drugi semestr jest wyższa od oceny z I semestru nauczyciel proponuje uczniowi ocenę

wyższą na koniec roku szkolnego;
- gdy ocena za II semestr jest niższa od oceny z I semestru nauczyciel proponuje uczniowi sposoby jej

podwyższenia np. wykonanie pracy dodatkowej.
Sposób i tryb zaliczania materiału podczas nieobecności ucznia w szkole

Uczeń,  który  nie  był  obecny  na  teście  lub  podczas  wykonywania  prac  wytwórczych,  rysunków
technicznych z przyczyn usprawiedliwionych pisze i wykonuje je w terminie ustalonym z nauczycielem.  
Wszystkie  notatki  i  prace  domowe  realizowane  w  czasie  nieobecności  w  szkole  uczeń  powinien
uzupełnić w ciągu jednego tygodnia, a na opanowanie wiadomości i umiejętności z obowiązującej partii
materiału ma dwa tygodnie. Wiadomości i umiejętności z lekcji, na której uczeń był nieobecny nie będą
egzekwowane  na  najbliższej  jednostce  lekcyjnej.  Nieobecność  nie  usprawiedliwiona  powoduje
wystawienie oceny niedostatecznej, którą uczeń może poprawić w trybie przewidzianym w następnym
punkcie.

Zasady poprawiania ocen
Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny niedostatecznej i dopuszczającej - obie oceny
wpisywane są do dziennika oraz do poprawy jednej wybranej oceny (od dostatecznej do bardzo dobrej)
na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu.

Postanowienia końcowe
1. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać oceny ze wszystkich form aktywności.
2. Uczeń ma prawo zgłosić 3 razy w semestrze nieprzygotowanie do lekcji, np. brak zeszytu, brak

zadania,  nieprzygotowanie  do  odpowiedzi.  Uczeń  samodzielnie  wpisuje  informację  o
nieprzygotowaniu się do lekcji  z  datą i  własnoręcznym podpisem. Nieprzygotowanie do lekcji
odnotowane jest w dzienniku za pomocą minusów (-). 
Prawo to nie dotyczy zapowiedzianych wcześniej testów, prac wytwórczych oraz pracy domowej,
jeśli  była  ona  zadana  z  kilkudniowym  wyprzedzeniem  i  wpisanym  terminem.  Czwarte
nieprzygotowanie do lekcji jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Uczeń nie
ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi nieprzygotowanie, które nastąpiło z ważnych przyczyn,
potwierdzone pisemnie przez rodziców/opiekunów.

3. Prace  pisemne,  sprawdziany,  kartkówki  nauczyciel  sprawdza  i  ocenia  w  terminie  do  dwóch
tygodni od ich napisania przez uczniów.

4. Nauczyciel  informuje  ucznia,  jego  rodziców  i  wychowawcę  klasy  o  przewidywanej
niedostatecznej  rocznej  ocenie  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  na  miesiąc  przed
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klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej a o pozytywnej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
na  dwa tygodnie  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem rady  pedagogicznej  za  pośrednictwem
dziennika elektronicznego wpisując ocenę przewidywaną.

5. W czasie comiesięcznych dyżurów nauczyciel  udziela  informacji  o postępach dziecka w nauce
rodzicom lub ich prawnym opiekunom.

6. W  ocenach  bieżących  dopuszcza  się  dodawanie  do  oceny  znaku  „+"  lub  „-",  przy  czym  „+”
podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia. Powyższe ustalenia nie dotyczą
oceny niedostatecznej i celującej.

Kryteria ocen bieżących i klasyfikacyjnych
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 który spełnia  wymagania  na  stopień  bardzo  dobry oraz  posiada  dodatkową wiedzę  znacznie
wykraczająca poza program nauczania zajęć komputerowych,

 uzyskał co najmniej trzy oceny celujące (6) cząstkowe z przedmiotu w ciągu semestru i pozostałe 
oceny cząstkowe nie są niższe niż bardzo dobry (5),

 bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach na etapie szkolnym i międzyszkolnym,
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając fachowej terminologii oraz proponuje

rozwiązania nietypowe,
 rozwija własne zainteresowania informatyczne oraz prezentuje je podczas lekcji, jego 

wypowiedzi są przemyślane i nie zawierają żadnych błędów;
 perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując

opcje o wysokim stopniu trudności;
 perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowymi
 posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego,
 umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów,
 wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy pozalekcyjnej,
 wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni,
 wszystkie prace wykonuje w pracowni komputerowej na terenie szkoły.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 umie sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą systemu komunikacyjnego i w pełni

wykorzystuje jego możliwości,
 posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu

trudności;
 posługuje się usługami internetowymi;
 w czasie lekcji swobodnie posługuje się dostępnym oprogramowaniem,
 dobrze zna pojęcia informatyczne i swobodnie je stosuje,
 pracuje samodzielnie w zakresie zadań teoretycznych oraz praktycznych,
 na lekcje przychodzi przygotowany i bierze w niej czynny udział.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w 

podstawie programowej,
 wie, czym zajmuje się informatyka,
 zna podstawowe pojęcia informatyczne,
 z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość opcji

w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności;
 z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi;
 wykonuje  ćwiczenia,  prace i  projekty  z  niewielkimi  brakami  w stosunku do  przedstawionego

przez nauczyciela wzoru czy przykładu.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
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 opanował  wiadomości  i  umiejętności  określone  programem  nauczania  na  poziomie
nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

 nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara
się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej;

 w  posiadanej  wiedzy  teoretycznej  prezentuje  duże  braki,  niemniej  większość  materiału  ma
opanowaną;

 z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym;
 z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
 wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu opcji

i efektów.
 zna podstawowe pojęcia informatyczne, 
 ma problemy z samodzielną pracą i bez pomocy nauczyciela gubi się w toku lekcyjnym, 
 w wypowiedziach oraz ćwiczeniach popełnia błędy.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 ma  braki  w  wiadomościach  objętych  podstawą  programową,  ale  braki  te  nie  przekreślają

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 
 nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;
 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

zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji
i narzędzi,

 umie komunikować się z komputerem w elementarnym zakresie, 
 na lekcjach wymaga ciągłego nadzoru ze strony nauczyciela, popełnia poważne błędy.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki 

w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu.
 nie zna pojęć informatycznych występujących w materiale nauczania, 
 nie umie stosować posiadanych wiadomości do wykonywania elementarnych czynności 

praktycznych w bardzo prostych sytuacjach, 
 nie rozumie pytań i poleceń, 
 nie uruchamia programów komputerowych. 
 w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy, które uniemożliwiają dalszą jego pracę.

Elementy oceniania kształtującego
Na zajęciach komputerowych nauczyciel będzie stosował elementy oceniania kształtującego:
1. Ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia.
Uczeń musi wiedzieć, co dokładnie będzie podlegało ocenie. Nauczyciel sam lub wraz z uczniami ustala
kryteria oceniania - co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu. Czyli, co będzie dowodem na to, że cele
zostały osiągnięte. Kryteria pomagają uczniom przygotować się do sprawdzianu oraz wykonać pracę tak,
aby postawiony przez nauczyciela cel został zrealizowany. Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co
wcześniej zapowiedział.
2. Stosuje efektywną informację zwrotną.
Nauczyciel  zamiast  stawiać  ocenę  sumującą  przekazuje  uczniowi  komentarz  do  jego  pracy.  Dobra
informacja zwrotna zawiera cztery elementy:

 wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
 wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,
 wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.
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Informacja  zwrotna musi  być  ściśle  związana z  kryteriami  oceniania określonymi  przed wykonaniem
zadania.
3. Wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.
Uczniowie – na podstawie podanych kryteriów oceniania (sukcesu) – wzajemnie recenzują swoje prace,
dają sobie wzajemnie wskazówki, jak je poprawić. Ma to dwojaki sens: z jednej strony dobrze rozumieją
kolegę, którego pracę sprawdzają, gdyż przed chwilą wykonywali to samo zadanie, a z drugiej – uczą się
od  swojego  kolegi:  ustalania  kryteriów  oceniania  (co  oceniam?)  i  umiejętności  dawania  informacji
zwrotnej (jak to komunikuję?). Jeśli uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby
osiągnąć  wyznaczony  cel,  to  pomaga  mu  to  w  procesie  uczenia  się  i  czyni  z  niego  aktywnego
i odpowiedzialnego uczestnika tego procesu.

Kryteria oceny za zeszyt
Ocena celująca – zeszyt spełnia wymagania na ocenę bardzo dobą i został wytypowany do nagrody za
staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
Ocena bardzo dobra – zeszyt prowadzony czysto, starannie, zawiera 99% wszystkich tematów, karty
pracy  ucznia  i  notatki  dotyczące  przedmiotu  technika;  uzupełnione  prace  domowe  pod  względem
ilościowym; posiada wszystkie kartki; bez błędów ortograficznych.
Ocena dobra – zeszyt prowadzony czysto, starannie; zawiera 75% - 89% wszystkich tematów i notatek
dotyczących przedmiotu; sporadyczne błędy ortograficzne (poprawione na końcu zeszytu); sporadycznie
brakuje prac domowych.
Ocena  dostateczna   -  zeszyt  zawiera  od  51%  do  74%  wszystkich  tematów  i notatek  dotyczących
przedmiotu; jest mało estetyczny; częste błędy ortograficzne i gramatyczne; brak wielu prac domowych.
Ocena  dopuszczająca  –  zeszyt  zawiera  od  35%  do  51%  wszystkich  tematów  i notatek  dotyczących
przedmiotu;  wiele  notatek  niekompletnych;  niestaranny,  nieestetyczny  z  wieloma  błędami
ortograficznymi; brak większości prac domowych.
Ocena niedostateczna – uczeń nie prowadzi zeszytu z przedmiotu.
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