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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

UCZNIÓW Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

 

Przedmiotem oceny są wiadomości, umiejętności i postawa uczniów. Oceny wynikają z 

obserwacji pracy uczniów w ciągu całego okresu pracy i efektów ich pracy. Ze względu na charakter 

zajęć przy wystawianiu oceny brany jest pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia 

w opanowanie wiadomości i umiejętności, jego zaangażowanie, aktywność i kreatywność. Uczniowie 

mają możliwość wykonywania dodatkowych prac oraz zadań. 

Przedmiotowe zasady oceniania zawierają: 

 zasady bieżącego oceniania uczniów, 
 warunki i zasady poprawiania ocen bieżących, 
 sposób informowania uczniów i ich rodziców o postępach w nauce, 
 wymagania na poszczególne oceny. 

 Kryteria sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

  przygotowanie do zajęd i praca na lekcji, 
 znajomośd omawianych na zajęciach zagadnieo oraz umiejętnośd ich wykorzystania, 
 aktywnośd, kreatywnośd, 
 umiejętnośd pracy w zespole, 

 

 Kryteria ustalania oceny: 

 Ocenianie zajęd praktycznych (poprawnośd zastosowanych rozwiązao, sprawnośd w posługiwaniu się 
różnymi materiałami oraz narzędziami, kreatywnośd, wykorzystanie wcześniej zdobytych umiejętności, 
samodzielnośd pracy), 

 Ocenianie dodatkowych prac (pomysłowośd, inwencja twórcza, nowatorstwo i kompletnośd ujęcia 
tematu, samodzielnośd, zaangażowanie oraz wkład pracy, wybór metody, sposób realizacji i estetyka 
pracy),  

 Ocenianie przygotowania do zajęd (uczeo ma prawo do jednego nieprzygotowania na semestr, które 
musi zgłosid na początku zajęd, nieprzygotowania do pracy na lekcji odnotowywane są za pomocą 
minusa w dzienniku /trzykrotne nieprzygotowanie odpowiada ocenie niedostatecznej/. 

 Zasady poprawiania ocen bieżących (oceny bieżące uczeo poprawia w ciągu 2 tygodni od ich 
otrzymania, uczeo zgłasza nauczycielowi chęd poprawienia oceny i wykonuje zadaną pracę), 

 Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięd ucznia w przypadku jego dłuższej nieobecności (uczeo po 
dłuższej nieobecności na zajęciach ma obowiązek niezwłocznie uzgodnid z nauczycielem zakres 
materiału i termin zaliczenia), 
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 Aktywnośd i praca na lekcji (za zaangażowanie uczeo otrzymuje plus /pięd plusów odpowiada ocenie 
celującej, cztery – bardzo dobrej, trzy – dobrej/, brak pracy na lekcji skutkuje minusem /trzy minusy to 
ocena niedostateczna/, w przypadku całkowitego lekceważenia swoich obowiązków i braku 
jakiejkolwiek pracy  na zajęciach uczeo może otrzymad od razu ocenę niedostateczną za pracę na lekcji 
i odpowiednio ocenę celującą lub bardzo dobrą  w razie bardzo dużego zaangażowania. 

KRYTERIA OCEN 

Ocena śródroczna oraz roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. 

Wagi ocen z zajęd artystycznych: 

Kategoria ocen Skrót Waga 

Sprawdzian spr. 2 

Odpowiedź ustana odp. 1 

Praca domowa pd. 1 

Aktywnośd akt. 2 

Praca na lekcji /zadanie/ zad. 6 

Projekt pr. 8 

Poprawa zadania popzad. 6 

 

od 5,51 – cel 

4,51 -5,50 – bdb 

3,51 – 4,5– db 

2,51 – 3,50 – dst 

1,51- 2,50– dop 

1,5  i mniej- ndst 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny: 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który: 

 Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania z zajęd artystycznych w 
gimnazjum, 

 Wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania w sposób nietypowy problemów 
praktycznych, 
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 Dzieli się swoja wiedzą i umiejętnościami oraz pomaga kolegom w wykonywaniu powierzonych 
zadao, 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który: 

 Opanował  pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania. 

 Właściwie organizuje stanowisko pracy. 

 Pracuje systematycznie i efektywnie. 

 Wykazuje się aktywnością na zajęciach. 

 Efektywnie współdziała w grupie. 

 Stosuje posiadaną wiedzę informatyczną i umiejętności praktyczne do rozwiązywania zadao i 
problemów w różnych sytuacjach. 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który: 

 Opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania. 

 poprawnie wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania problemów praktycznych. 

 Właściwie organizuje pracę, ale zdarzają się drobne uchybienia. 

 Korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeostwo. 

 Jest pracowity i chętny do pracy. 

 Jest przygotowany do realizacji tematu. 
 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który: 

 Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania. 

 Pracuje, ale nie jest aktywny na zajęciach. 

 Właściwie organizuje pracę, ale z uchybieniami i potrzebuje na to więcej czasu. 

 Stara się pracowad systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela. 

 Wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie.  
 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, który: 

 Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większośd zadao o podstawowym stopniu 
trudności. 

 Zadania wykonuje z opóźnieniem. 

 Pracuje niesystematycznie. 

 Wykazuje bierny stosunek do przedmiotu. 
 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który: 

 Nie opanował podstawowych umiejętności, niezbędnych do dalszej pracy. 

 Nie potrafi rozwiązad (wykonad) zadao o podstawowym stopniu trudności z pomocą nauczyciela. 

 Nie wykazuje zainteresowania zajęciami. 

 Nie przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się komputerem. 
 

 

Nauczyciele grafiki komputerowej 


