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Jak oceniać prace komputerowe uczniów na przykładzie sprawdzianu
„Tworzenie prezentacji multimedialnej”?

Jestem nauczycielką informatyki. Nauczanie tego przedmiotu jest dla mnie dużą

satysfakcją, gdyż dzieci chętnie poznają tajniki tej nowej dziedziny nauki. Do pracy z
komputerem podchodzą z dużym zapałem i zaangażowaniem. To cieszy i dopinguje
nauczyciela do zwiększonego wysiłku w realizowaniu treści nauczania.
Kłopotliwe dla mnie jest jednak ocenianie umiejętności uczniów przy wykonywaniu ćwiczeń
praktycznych (np. z wykorzystaniem edytorów grafiki, czy do prezentacji multimedialnych).
Uczniowie bowiem nie będąc poinformowani o kryteriach oceniania za praktyczne ćwiczenia
na komputerze, nie zawsze zwracają uwagę na główne cechy dobrego dokumentu. Ich uwaga
kierowana jest bardziej na plastyczne, wizualne aspekty pracy, co jest również bardzo ważne
przy ocenie, jednak nie jest podstawowym atutem wykonanego zadania. Dlatego, aby uniknąć

rozczarowań uczniów, nie zniechęcić ich do dalszej pracy, przy ocenie szczególnie tego typu
prac ustaliłam szczegółowe kryteria oceny.

Na przykładzie sprawdzianu z tworzenia prezentacji multimedialnej przedstawię w
jaki sposób oceniam umiejętności praktyczne ucznia przy zastosowaniu programu Power
Point.
     Uczniowie na początku lekcji, przed sprawdzianem otrzymują instrukcje do zadań. Przy
każdym zadaniu umieściłam objaśnienie jakie czynności będą oceniane i za ile punktów.
Podałam również na koniec każdego zadania max ilość punktów, jaką może uczeń otrzymać
za dane zadanie, oraz całkowitą ilość punktów możliwą do otrzymania z całego sprawdzianu.
Umieściłam też skalę punktów z przeliczeniem na oceny.
     Przy ocenie biorę również pod uwagę pomyłki przy redagowaniu tekstu. Jeśli zdarzają się
często – odejmuję 1 punkt z łącznej ilości otrzymanych punktów.
      W zadaniach zwracam też uwagę na czytanie ze zrozumieniem. Wielu uczniów niezbyt
dokładnie czyta treść poleceń. Dowolnie modyfikuje tekst, zapomina dokonać zaleconych
zmian w tekście. Ma to duże znaczenie, w przygotowywaniu uczniów do egzaminu
gimnazjalnego, gdzie takie pomyłki mają wpływ na końcową ocenę.

Dla uczniów, którzy wykonali poprawnie wszystkie zadania, jest możliwość
otrzymania oceny celującej. Mogą oni przystąpić do zadania nadobowiązkowego, które
pokaże ich umiejętności wykraczające poza podstawowe wymagania.

Myślę, że zaproponowany sposób oceniania pozwoli szybko i obiektywnie wystawić

ocenę i uzasadnić ją uczniowi, nie będzie przeszkodą w tworzeniu atmosfery sprzyjającej
rozwijaniu pasji i twórczego zaangażowania uczniów, a stanie się mobilizacją do podnoszenia
swojej wiedzy i umiejętności informatycznych.



INSTRUKCJA DO ZADA Ń NA SPRAWDZIAN

„Tworzenie prezentacji multimedialnej”

Uwagi:
Uważnie zapoznaj się z treścią poleceń poszczególnych zadań.

� Za każdą czynność wykonaną przez ciebie w danym zadaniu, otrzymujesz liczbę

punktów podaną w rubryce PUNKTACJA UMIEJ ĘTNOŚCI
� Za prawidłowo wykonane zadanie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w rubryce
PUNKTACJA ĆWICZE Ń.
� Wszystkie ćwiczenia wykonuj w programie Power Point.
� Dodatkowe zadanie na ocenę celującą oznaczono (*).
� Ocenę celującą możesz otrzymać pod warunkiem zdobycia punktów na ocenę bdb i
poprawnie rozwiązania zadania oznaczonego(*).

Powodzenia!

Temat prezentacji: ”Poznajmy się”
Prace nad prezentacją rozpocznij od uruchomienia programu Power Point

 i wybrania opcji „Pustą prezentację”.

L.P. ZADANIA PUNKTACJA
UMIEJ ĘTNOŚCI

PUNKTACJA
ĆWICZE Ń

1. � Wybierz odpowiedni układ slajdu
do podanej niżej treści.
� Na pierwszym slajdzie strona
tytułowa umieść napis: Poznajmy się,
poniżej: imię, nazwisko, klasa.
� Zastosuj tło w tonacji niebieskiej.
� Dokonaj zapisu na dyskietce w
folderze o nazwie prezentacja w pliku
o nazwie sprawdzian.

Umiejętność:
�  wybrania
odpowiedniego slajdu i
umieszczenia napisów
                                   – 1 p.
� wybrania koloru tła
                                   – 1 p.
� zapisu danych w
odpowiednim folderze w
postaci pliku
                                    – 1p.

3 p.

2. � Utwórz drugi slajd. Umieść na nim
napisy:
Jaki jestem? – zastosuj rozmiar
czcionki 44, styl podkreślony,
pogrubiony.
Pozostałe napisy mają rozmiar 28, styl
pochyły.
Moje cechy charakteru
Moje hobby
Moje ulubione przedmioty szkolne
� Zastosuj tło w tonacji zielonej z
zastosowaniem efektów wypełnienia
� 

Umiejętność:
� wybrania
odpowiedniego koloru  - 1p.
� formatowania czcionki
                                    – 1 p.

2 p.

3. � Z napisu Moje cechy charakteru
utwórz hiperłącze do slajdu z opisem
swojej osoby z innym dowolnym tłem.

Umiejętność tworzenia
hiperłącza do następnego
slajdu z napisem         - 2 p.

2 p.



4. � Utwórz nowy slajd, w którym
opiszesz swoje cechy charakteru i
umieścisz na nim klipart związany lub
zbliżony do Twojej postaci.
� Zastosuj dowolne tło
� Zastosuj rozmiar czcionki 16 w
opisie

Umiejętność:
� wstawiania klipartu
                                   – 1 p.
� rozplanowania tekstu
na stronie                    - 1 p. 2 p.

5. � Na slajdzie Moje cechy
charakteru umieść przycisk akcji tak,
aby można było wrócić do strony z
menu, czyli slajdu drugiego.
� Na slajdzie pierwszym – strona
tytułowa umieść przycisk akcji do
przejścia do następnej strony.

Umiejętność:
� tworzenia przycisku
akcji                            - 4 p.
� formatowania
przycisku akcji           - 1p. 5 p.

6. � Ustaw jeden efekt przejścia między
slajdami. Niech przejście odbywa się
po naciśnięciu przycisku akcji, czy
hiperłącza.

Umiejętność:
Ustawienia przejścia
między slajdami             2 p. 2 p.

7.
(*)

� Utwórz hiperłącze z pozostałych
napisów do slajdów: Moje hobby i
Moje ulubione przedmioty szkolne.
� Stwórz te slajdy – czcionka, kolor
dodatkowe efekty - dowolne.

Umiejętność:
� Samodzielnego
projektowania slajdów - 2 p.
� Tworzenia dalszych
hiperłączy                    - 2 p.

4 p.

Suma punktów:
16 p.

  +     4 p. dod

Przeliczenie punktów na stopnie:
Norma na ocenę bdb + rozwiązanie zadania 7 (*)  - cel
                                                                   16 –14       - bdb
                                                                  13 – 10       - db
                                                                   9 –   7        - dost
                                                                   6 –   5        - dop
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