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Postanowienia ogólne 
Przedmiotowy System Oceniania został opracowany z uwzględnieniem: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz.U. z 2017, poz. 356); 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017, poz. 703); 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczenia 

do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2017, poz. 481); 

4. Programu nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej wydawnictwa WSiP; 

5. Podręczników do nauczania informatyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej wydawnictwa 

WSiP. 

6. Podstawy programowej kształcenia ogólnego z informatyki. 

 

Ocenianie 
Przedmiotem oceny są :  

✓ wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości;  

✓ wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania informatyki 

oraz wymagań programu nauczania;  

✓ wysiłek wkładany przez ucznia;  

✓ zrozumienie treści zadania i wykonanie wszystkich poleceń;  

✓ świadomość wykonywanej pracy (działania planowe);  

✓ sprawność działania i umiejętność optymalizacji metod pracy;  umiejętność samodzielnego 

korzystania z różnych pomocy;  

✓ umiejętność realizacji własnych pomysłów;  

✓ umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera;  

✓ aktywność i systematyczność.  

Ocena pracy ucznia, oprócz zagadnień merytorycznych, powinna uwzględniać także aspekty 

wychowawcze, takie jak:  

✓ umiejętność tworzenia właściwej atmosfery podczas pracy w zespole,  

✓ umiejętność pracy w grupie, 

✓ aktywność na lekcji,  

✓ przestrzeganie norm etycznych dotyczących poszanowania cudzej pracy i własności,  

✓ kreowanie postawy przeciwdziałania wandalizmowi przejawiającemu się w postaci niszczenia 

sprzętu i oprogramowania,  

✓ przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej,  

✓ organizacji pracy z komputerem zgodnej z zasadami ergonomii,  poszanowania prywatności 

i pracy innych osób,  

✓ przestrzegania wartości, np. uczciwości, szacunku dla innych ludzi, odpowiedzialności,  

✓ przestrzegania zasad właściwego zachowania oraz netykiety,  

✓ mądrego i krytycznego odbioru informacji ze środków masowego przekazu,  

✓ przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i szkolnej sieci komputerowej,  



 

✓ przestrzegania zasad właściwego korzystania z dodatkowych źródeł informacji (prawa 

autorskie, sprawdzone źródła informacji).  

✓ współdziałania w zespole.  

✓ dociekliwości poznawczej bazującej na rzetelnej informacji. 

 

Narzędzia pomiaru osiągnięć 
1. Pisemne prace sprawdzające.  

2. Praktyczne prace sprawdzające.  

3. Odpowiedzi ustne.  

4. Prace praktyczne na lekcji.  

5. Prace domowe.  

6. Obserwacja:  

✓ aktywność na zajęciach,  

✓ aktywność twórcza,  

✓ systematyczność,  

✓ postępy,  

✓ praca w grupie,  

✓ umiejętność współpracy,  

✓ prezentacja pracy,  

 

Kryteria i sposoby oceniania 
Dla oceny sprawdzianów pisemnych i praktycznych punktowanych stosuje się następującą 
skalę procentową: 
1) od 0%, ale mniej niż 35% punktów: 1; 
2) od 35%, ale nie mniej niż 45% punktów: 2; 
3) od 45%, ale nie mniej niż 48% punktów: 2+; 
4) od 48%, ale nie mniej niż 51% punktów: 3-; 
5) od 51%, ale nie mniej niż 69% punktów: 3; 
6) od 69%, ale nie mniej niż 72% punktów: 3+; 
7) od 72%, ale nie mniej niż 75% punktów: 4-; 
8) od 75%, ale nie mniej niż 86% punktów: 4; 
9) od 86%, ale nie mniej niż 88% punktów: 4+; 
10) od 88%, ale nie mniej niż 90% punktów: 5-; 
11) od 90%, ale nie mniej niż 95% punktów: 5; 
12) 95% punktów: 5+; 
13) od 96% punktów: 6. 
 
Dla oceny kartkówek punktowanych stosuje się następującą skalę procentową: 
1) od 0%, ale nie mniej niż 35% punktów:1; 
2) od 35%, ale nie mniej niż 50% punktów: 2; 
3) od 50%, ale nie mniej niż 70% punktów: 3; 
4) od 70%, ale nie mniej niż 90% punktów: 4; 
5) od 90% do 99% punktów: 5; 
6) 100% punktów: 6. 
 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  



 

✓ wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania przedmiotu 

obowiązującymi w danej klasie,  

✓ samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

✓ zdobytą wiedzę stosuje w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,  

✓ samodzielnie i twórczo dobiera stosowne rozwiązanie w nowych, nietypowych sytuacjach 

problemowych,  

✓ bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,  

✓ chętnie podejmuje prace dodatkowe, służy pomocą innym, pomaga w pracach związanych  

z prawidłowym funkcjonowaniem pracowni.  

 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

✓ opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu 

obowiązującego w danej klasie,  

✓ potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,  

✓ samodzielnie stosuje właściwe algorytmy dla rozwiązania danych problemów i przewiduje ich 

następstwa,  wie, jak poprawić ewentualne błędy,  

✓ sprawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi.  

 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

✓ dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania,  

✓ korzystając ze wskazówek nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy,  potrafi samodzielnie 

projektować algorytmy rozwiązań,  



 

4. Stopień dostateczny  otrzymuje uczeń, który:  

✓ potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą; 

✓ opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w 

podstawie programowej informatyki; 

✓ Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy; 

✓ Zazwyczaj zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji. 

5. Stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który czasami potrafi wykonać na komputerze proste 

zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach 

pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie udaje mu się ukończyć wykonania niektórych 

ćwiczeń na lekcji. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez 

ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. 

 

6. Stopień niedostateczny  otrzymuje uczeń, który nie potrafi wykonać na komputerze prostych 

zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej informatyki. 

Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie udaje mu się ukończyć 

wykonania ćwiczeń na lekcji. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki 

na wyższym poziomie. 

  



Wymagania edukacyjne – informatyka, klasa 4

1. Wymagania  konieczne  (na  ocenę  dopuszczającą)  obejmuj  wiadomości  i  umiejętnością̨
umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest on w stanie zrozumieć kolejnych
zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia
codziennego.

2. Wymagania  podstawowe  (na  ocenę  dostateczną)  obejmują  wiadomości  i  umiejętności
stosunkowo łatwe do opanowania,  przydatne  w życiu  codziennym,  bez  których nie  jest
możliwe kontynuowanie nauki.

3. Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmuj  wiadomości i umiejętności o średnimą̨
stopniu trudności, które s  przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.ą̨

4. Wymagania  dopełniające  (na  ocenę  bardzo  dobrą)  obejmuj  wiadomości  i  umiejętnością̨
złożone,  o  wyższym  stopniu  trudności,  wykorzystywane  do  rozwiazywania  zadań́
problemowych.

5. Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) obejmuj  stosowanie zdobytych wiadomością̨
i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.

Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień
poprzedni. 

Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą)

Ocenę dopuszczajacą otrzymuje uczeń, który:
 wymienia i stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni komputerowej,
 wyjaśnia czym jest komputer,
 wymienia elementy wchodzące w skład zestawu komputerowego,
 podaje przykłady urządzeń, które można podłączyć do komputera,
 określa, jaki system operacyjny znajduje się na szkolnym i domowym  komputerze,
 odróżnia plik od folderu,
 wykonuje podstawowe operacje na plikach: kopiowanie, przenoszenie, usuwanie
 tworzy foldery i umieszcza w nich pliki,
 ustawia  wielkość  obrazu,  tworzy  proste  rysunki  w programie  graficznym bez  korzystania

z kształtu Krzywa,
 tworzy proste tło obrazu,
 tworzy kopie fragmentów obrazu i zmienia ich wielkość,
 wkleja ilustracje na obraz, 
 dodaje tekst do obrazu,
 wyjaśnia, czym jest internet,
 wymienia zagrożenia czyhające na użytkowników internetu,
 podaje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
 wymienia osoby i instytucje, do których może zwrócić się o pomoc w przypadku poczucia

zagrożenia,
 wyjaśnia, do czego służą przeglądarka internetowa i wyszukiwarka internetowa,
 podaje przykład wyszukiwarki i przykład przeglądarki internetowej,
 buduje w programie Scratch proste skrypty określające ruch postaci po scenie,
 uruchamia skrypty i zatrzymuje ich działanie,
 buduje  w  programie  Scratch  proste  skrypty  określające  sterowanie  postacią  za  pomocą

klawiatury,
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 buduje prosty skrypt powodujący wykonanie mnożenia dwóch liczb,
 usuwa postaci z projektu tworzonego w programie Scratch,
 używa skrótów klawiszowych służących do kopiowania, wklejania i zapisywania,
 stosuje podstawowe opcje formatowania tekstu,
 zapisuje krótkie notatki w edytorze tekstu,
 tworzy listy jednopoziomowe, wykorzystując narzędzie Numerowanie.

Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną)

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 wymienia najważniejsze wydarzenia z historii komputerów,
 wymienia trzy spośród elementów, z których zbudowany jest komputer,
 wyjaśnia pojęcia urządzenia wejścia i urządzenia wyjścia,
 wymienia najczęściej spotykane urządzenia wejścia i wyjścia,
 podaje przykłady zawodów, w których potrzebna jest umiejętność pracy na  komputerze,
 wyjaśnia pojęcia program komputerowy i system operacyjny,
 rozróżnia elementy wchodzące w skład nazwy pliku,
 porządkuje zawartość folderu,
 rysuje  w  programie  graficznym  obiekty  z  wykorzystaniem  Kształtów,  zmienia  wygląd

ich konturu i wypełnienia,
 tworzy kopię obiektu z użyciem klawisza Ctrl,
 używa klawisza Shift podczas rysowania koła oraz poziomych i pionowych linii,
 pracuje w dwóch oknach programu graficznego,
 wkleja wiele elementów na obraz i dopasowuje ich wielkość,
 dodaje teksty do obrazu, formatuje ich wygląd,
 wymienia zastosowania internetu,
 stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
 odróżnia przeglądarkę internetową od wyszukiwarki internetowej,
 wyszukuje znaczenie prostych haseł na stronach internetowych wskazanych w podręczniku,
 wyjaśnia czym są prawa autorskie,
 stosuje zasady wykorzystywania materiałów znalezionych w internecie,
 zmienia tło sceny w projekcie,
 tworzy tło z tekstem,
 zmienia wygląd, nazwę i wielkość duszków w programie Scratch,
 tworzy zmienne i ustawia ich wartości w programie Scratch,
 wymienia i stosuje podstawowe skróty klawiszowe używane do formatowania tekstu,
 wyjaśnia pojęcia: akapit, interlinia, formatowanie tekstu, miękki enter, twarda spacja,
 pisze krótką notatkę i formatuje ją, używając podstawowych opcji edytora tekstu, wymienia

i stosuje opcje wyrównania tekstu względem marginesów,
 zmienia tekst na obiekt,
 używa gotowych stylów do formatowania tekstu w dokumencie,
 stosuje listy wielopoziomowe dostępne w edytorze tekstu.
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Wymagania rozszerzające (na ocen  dobrą)ę̨

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 wymienia nazwy pierwszych modeli komputerów,
 określa przedziały czasowe, w których powstawały maszyny liczące i komputery,
 charakteryzuje nośniki danych i wypowiada się na temat ich pojemności,
 wyjaśnia przeznaczenie trzech spośród elementów, z których zbudowany jest komputer,
 wymienia po trzy urządzenia wejścia i wyjścia,
 wymienia nazwy trzech najpopularniejszych systemów operacyjnych dla komputerów,
 wskazuje różnice w zasadach użytkowania programów komercyjnych i niekomercyjnych,
 omawia różnice między plikiem i folderem,
 tworzy strukturę folderów, porządkując swoje pliki,
 rozpoznaje typy znanych plików na podstawie ich rozszerzeń,
 tworzy obraz w programie graficznym z wykorzystaniem kształtu Krzywa,
 stosuje opcje obracania obiektu,
 pobiera kolor z obrazu,
 sprawnie przełącza się między otwartymi oknami,
 wkleja na obraz elementy z innych plików, rozmieszcza je w różnych miejscach i dopasowuje

ich wielkość do tworzonej kompozycji,
 tworzy na obrazie efekt  zachodzącego słońca,
 wymienia najważniejsze wydarzenia z historii internetu,
 omawia  korzyści  i zagrożenia  związane  z poszczególnymi  sposobami  wykorzystania

internetu,
 wymienia nazwy przynajmniej dwóch przeglądarek i dwóch wyszukiwarek internetowych,
 formułuje  odpowiednie  zapytania  w wyszukiwarce  internetowej  oraz  wybiera  treści

z otrzymanych wyników,
 korzysta z internetowego tłumacza,
 kopiuje ilustrację ze strony internetowej, a następnie wkleja ją do dokumentu,
 stosuje bloki powodujące obrót duszka,
 stosuje bloki powodujące ukrycie i pokazanie duszka,
 ustawia w skrypcie wykonanie przez duszka kroków wstecz,
 określa w skrypcie losowanie wartości zmiennych,
 określa w skrypcie wyświetlenie działania z wartościami zmiennych oraz pola do wpisania

odpowiedzi,
 stosuje bloki określające instrukcje warunkowe oraz bloki powodujące powtarzanie poleceń,
 stosuje skróty klawiszowe dotyczące zaznaczania i usuwania tekstu,
 wymienia  podstawowe  zasady  formatowania  tekstu  i stosuje  je  podczas  sporządzania

dokumentów,
 stosuje opcję Pokaż wszystko, aby sprawdzić poprawność formatowania,
 formatuje obiekt w edytorze tekstu,
 tworzy nowy styl do formatowania tekstu,
 modyfikuje istniejący styl,
 definiuje listy wielopoziomowe.
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Wymagania dopełniające (na ocen  bardzo dobrą)ę̨

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 wymienia etapy rozwoju komputerów,
 wyjaśnia zastosowanie pięciu spośród elementów, z których jest zbudowany komputer,
 klasyfikuje  urządzenia  na  wprowadzające  dane  do  komputera  i wyprowadzające  dane

z komputera,
 wskazuje  trzy  płatne  programy  używane  podczas  pracy  na  komputerze  i ich  darmowe

odpowiedniki,
 tworzy hierarchię folderów według własnego pomysłu,
 tworzy obrazy w programie graficznym ze szczególną starannością i dbałością o szczegóły,
 pisze teksty na obrazie i dodaje do nich efekt cienia,
 tworzy dodatkowe obiekty i wkleja je na grafikę,
 omawia kolejne wydarzenia z historii internetu,
 dba o zabezpieczenie swojego komputera przed zagrożeniami internetowymi,
 wyszukuje informacje w internecie, korzystając z zaawansowanych funkcji wyszukiwarek,
 dodaje do projektu programu Scratch nowe duszki,
 używa bloków określających styl obrotu duszka,
 łączy wiele bloków określających wyświetlenie komunikatu o dowolnej treści,
 objaśnia poszczególne etapy tworzenia skryptu,
 sprawnie stosuje różne skróty klawiszowe używane podczas pracy z dokumentem,
 tworzy poprawnie sformatowane teksty,
 ustawia odstępy między akapitami i interlinię,
 dobiera rodzaj listy do tworzonego dokumentu.
 łączy wiele bloków określających wyświetlenie komunikatu o dowolnej treści,
 objaśnia poszczególne etapy tworzenia skryptu,
 sprawnie stosuje różne skróty klawiszowe używane podczas pracy z dokumentem,
 tworzy poprawnie sformatowane teksty,
 ustawia odstępy między akapitami i interlinię,
 dobiera rodzaj listy do tworzonego dokumentu.

Wymagania wykraczające (na ocen  celującą)ę̨

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 dba o estetyczny wygląd wykonanej pracy,
 nie popełnia błędów edycyjnych w tekście,
 poprawnie umieszcza znaki przestankowe w tekście,
 biegle posługuje się narzędziami programu graficznego KolourPaint, dopracowując wszystkie

szczegóły obrazu,
 samodzielnie posługuje się środowiskiem Scratch,
 skutecznie wyszukuje informacje w sieci,
 sprawnie wyszukuje i odnajduje teksty i ilustracje na internetowych stronach,
 bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania,
 jest aktywny na lekcji,
 analizuje każdy projekt; rozwija go, realizując własne pomysły,
 chętnie dzieli się swoja wiedzą i umiejetnościami z innymi,
 sprawnie pracuje w grupie,
 sprawnie prezentuje wykonaną pracę szerokiemu gronu odbiorców,
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 samodzielnie dochodzi do ciekawych rozwiązań,
 ze swojej inicjatywy uczy się nowych rzeczy.
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Wymagania edukacyjne – informatyka, klasa 5

1. Bezpiecznie z komputerem

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wymienia zasady bezpiecznej pracy z komputerem.

3 Wymienia konsekwencje niestosowania programów antywirusowych.

4 Wymienia podstawowe rodzaje złośliwego oprogramowania.
Wymienia podstawowe elementy jednostki centralnej.

5 Opisuje sposoby ochrony danych i komputera przed złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym 
dostępem.
Opisuje funkcje podstawowych elementów jednostki centralnej.

6 Wymienia przykłady wirusów komputerowych i omawia sposób ich działania.

2. Tworzenie historyjki obrazkowej w edytorze tekstu.

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela uruchamia edytor tekstu,
Wypełnia treścią pola tekstowe i objaśnienia wstawione do dokumentu przez nauczyciela.

3 Wstawia do dokumentu rysunki.

4 Wstawia do dokumentu pola tekstowe i objaśnienia.
Formatuje osadzone obiekty.

5 Dba o estetyczny wygląd dokumentu oraz rozplanowanie poszczególnych elementów (rysunków, pól 
tekstowych, objaśnień) na stronie.

6 Tworzy autorski komiks z własnoręcznie przygotowanymi ilustracjami.

3. Biblioteka z obrazkami - grafika rastrowa i wektorowa.

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Zapisuje na dysku obrazek ze strony internetowej.

3 Wymienia różnice między grafiką rastrową i wektorową.

4 Wyszukuje obrazki w bibliotece grafiki wektorowej i zapisuje je w postaci pliku SVG.

5 Wprowadza zmiany w klipartach, edytując je online.

6 Tworzy własne kliparty.
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4. Ruchome obrazki w Scratch. Rysowanie w trybie wektorowym i zmiana kostiumów duszka.

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela korzysta z edytora obrazów środowiska Scratch.
Z pomocą nauczyciela tworzy proste rysunki.

3 W podstawowym zakresie korzysta z edytora obrazów środowiska Scratch.
Tworzy kostium duszka według podanego wzoru.

4 Powiela i modyfikuje kostium duszka.

5 Tworzy skrypt animujący duszka.
Koryguje czas wyświetlania poszczególnych kostiumów duszka.
Tworzy estetyczną pracę z płynną animacją.

6 Wykazuje się ponadprzeciętnymi umiejętnościami w zakresie tworzenia grafiki
wektorowej.

5. Multimedialny komiks. Sterowanie duszkiem za pomocą komunikatów w Scratch. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Pobiera duszki z serwisu internetowego.
Z pomocą nauczyciela wstawia do projektu tło z biblioteki oraz pobrane duszki.
Z pomocą nauczyciela modyfikuje i nazywa duszki.

3 Z pomocą nauczyciela tworzy dialog między duszkami.

4 Wykorzystuje komunikaty do tworzenia dialogu.

5 Testuje program – panuje nad poprawną kolejnością dialogu.

6 Kreatywnie podchodzi do zadania, włączając własne postacie i dialogi.

6. Wirujące wiatraki. Wykorzystanie trybu wektorowego, zmiennego tła sceny i obrotów duszka w Scratch. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela wstawia duszka i tło z biblioteki do projektu.

3 Duplikuje duszki.

4 Steruje duszkami za pomocą bloków z grupy Zdarzenia, Ruch, Wygląd i Kontrola.

5 Testuje program – panuje nad zmianą tła sceny, poprawia i udoskonala projekt.

6 Kreatywnie podchodzi do zadania, włączając do animacji własne postacie i dialogi.
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7. Sieci wokół nas. Animowanie obiektów w programie do tworzenia prezentacji. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wyjaśnia zasadę działania sieci komórkowej.
modyfikuje prezentację w wybranym edytorze prezentacji.

3 .Wskazuje podobieństwa i różnice między telefonami komórkowymi i komputerami.

4 Wyjaśnia pochodzenie nazwy telefon komórkowy.
stosuje efekty animacji w wybranym edytorze prezentacji.

5 Aktywnie uczestniczy w dyskusji.
Sprawnie wyszukuje potrzebne dane w internecie (trafnie dobiera słowa kluczowe).
Opisuje funkcje serwera i rutera.

6 Biegle wprowadza różne efekty animacji obiektów i slajdów w wybranym edytorze prezentacji.

8. Sieciowe prawa i obyczaje - netykieta. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Potrafi wymienić najprostsze zagrożenie i pozytywne cechy działania w sieci.

3 Wymienia zasady odpowiedniego zachowywania się w społeczności internetowej.
Wymienia największe zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.

4 Wymienia najważniejsze zasady netykiety, których należy przestrzegać na co dzień.
Wymienia ograniczenia prawne związane z korzystaniem z internetu.
Umiejętnie wyszukuje określenia negatywnych i pozytywnych zjawisk związanych z działaniami w sieci.

5 Wymienia zalety korzystania z internetu w wybranych obszarach zagadnień.
Aktywnie uczestniczy w dyskusji.

6 Przygotowuje prezentację lub referat, rozwijając wybrane omawiane na zajęciach
zagadnienie.

9. Zakładanie i konfigurowanie konta pocztowego, wysyłanie e-maili. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela zakłada konto pocztowe.

3 Wysyła i odbiera e-maile.

4 Dodaje dane kontaktowe do książki adresowej.

5 Sprawnie posługuje się pocztą elektroniczną.

6 Opisuje, czym powinno charakteryzować się bezpieczne hasło do konta pocztowego.

10. Komunikowanie się za pomocą forów dyskusyjnych, czatów i komunikatorów. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Odczytuje znaczenie podstawowych skrótowców, emotikonów i emoji.

3 Omawia zasady komunikowania się w sieci.

4 Krótko charakteryzuje komunikowanie się za pomocą forów internetowych, czatów

i komunikatorów.

5 Prowadzi rozmowy prywatne i konferencyjne z zastosowaniem wybranego komunikatora.

6 Potrafi wyszukać fora o określonej tematyce i odpowiedzi na wskazane problemy.
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11. Praca w chmurze. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wyjaśnia, na czym polega praca w chmurze.

3 Korzysta w podstawowym zakresie z Dokumentów Google.

4 Pracuje w chmurze i umieszcza w niej dokumenty.

5 Podczas pracy w chmurze sprawnie posługuje się aplikacjami online.

6 Organizuje pracę grupy w oparciu o mechanizmy pracy w chmurze.

12. Układanie nut i odtwarzanie melodii w Scratch. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela wstawia do projektu duszki i tło z biblioteki.

3 Odtwarza pojedyncze nuty.

4 Układa melodie z nut w blokach.

5 Buduje skrypt, wykorzystując bloki z grupy Dźwięk, Wygląd i Więcej bloków.

6 Realizuje własne pomysły wykorzystywania w projekcie bloków z grupy Dźwięk.

13. Nagrywanie dźwięku i synteza mowy. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Podłącza słuchawki i mikrofon do gniazd komputera.
Nagrywa i odtwarza dźwięk w systemie Windows za pomocą Rejestratora głosu.

3 Wykorzystuje syntezę mowy w systemie Windows za pomocą Narratora.

4 Wykorzystuje rozpoznawanie mowy w urządzeniu mobilnym.

5 Biegle posługuje się syntezą i rozpoznawaniem mowy w aplikacjach.

6 Wykorzystuje nagrywanie dźwięków, syntezę i rozpoznawanie mowy, realizując własne pomysły.

14. Nagrywanie i modyfikowanie dźwięków w Scratch. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wymienia sposoby zapisu plików dźwiękowych.

Uruchamia program Audacity.

3 Wymienia formaty plików dźwiękowych.
Nagrywa i zapisuje dźwięk w programie Audacity.

4 Krótko charakteryzuje formaty plików dźwiękowych.
Instaluje program Audacity.

5 Przetwarza nagranie w podstawowym zakresie (np. usuwa ciszę albo szum).

6 Analizuje i samodzielnie wykorzystuje program Audacity.
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15. Zapisywanie plików MP3, korzystanie z radia i serwisu filmowego. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Zapisuje dźwięk w formacie MP3.
Rozumie konieczność przestrzegania zasad prawa autorskiego.

3 Modyfikuje dźwięk w programie Audacity.

4 Wymienia podstawowe zasady odtwarzania, pobierania i rozpowszechniania utworów.

5 Korzysta z radia w internecie, podcastów i serwisu YouTube.

6 Tworzy nagrania w wybranych formatach i wykorzystuje je w innych aplikacjach.

16. Robienie i modyfikowanie zdjęć za pomocą urządzenia mobilnego. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wykonuje zdjęcie w trybie normalnym i panoramy za pomocą aparatu urządzenia mobilnego.

3 Opisuje podstawowe zasady dobrej fotografii.

4 Korzysta z większości dostępnych funkcje aparatu fotograficznego urządzenia mobilnym.

5 Modyfikuje obraz, korzystając z wbudowanego edytora zdjęć.

6 Biegle posługuje się urządzeniem mobilnym jako aparatem fotograficznym.
Biegle modyfikuje obraz, korzystając z funkcji dostępnych w urządzeniu mobilnym.

17. Kadrowanie i korygowanie zdjęć, stosowanie filtrów w edytorze grafiki. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Koryguje podstawowe parametry zdjęcia (jasność, kontrast, korekcja gamma, nasycenie).

3 Wybiera kadry i przycina obraz.
Stosuje niektóre filtry.

4 Wykorzystuje filtry i maski do osiągnięcia ciekawego efektu.

5 Usuwa zbędne elementy obrazu przez klonowanie.

6 Biegle posługuje się programem graficznym.
Poszukuje nowatorskich rozwiązań pozwalających uzyskać ciekawy efekt.

18. Tworzenie filmu z obrazów w edytorze filmów. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela uruchamia program do edycji filmów.
Z pomocą nauczyciela tworzy prosty film ze zdjęć.

3 Przygotowuje scenariusz filmu.
Korzysta w podstawowym zakresie z programu do edycji filmów.

4 Tworzy płynne przejścia między zdjęciami.

5 Dodaje do filmu napisy oraz efekty wideo.
Wybiera odpowiedni współczynnik proporcji, zapisuje film na dysku i odtwarza film we wskazanym 
programie.

6 Biegle posługuje się programem do edycji filmów.
Tworzy estetyczną i ciekawą pracę.
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19. Nagrywanie audionarracji i wideonarracji w edytorze filmów. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela otwiera projekt utworzony w programie do edycji filmów.

3 Nagrywa prostą narrację w edytorze dźwięku Audacity.

4 Modyfikuje scenariusz przygotowany podczas poprzedniej lekcji.
Dodaje do filmu narrację.

5 Dodaje do filmu elementy wideo nagrane kamerą internetową lub urządzeniem mobilnym.
Zapisuje film na dysku, tak aby zajmował niewiele miejsca.
Tworzy jasny i staranny przekaz multimedialny.

6 Samodzielnie realizuje filmy własnego pomysłu.

20. Wykorzystanie losowości do tworzenia symulacji w Scratch. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 z pomocą nauczyciela rysuje scenę w edytorze obrazów środowiska Scratch.

3 wstawia duszki z biblioteki i powiela duszki.

4 wykorzystuje bloki z grupy Kontrola, Ruch i Czujniki.

5 operuje losowością i zmiennymi.

6 kreatywnie podchodzi do zadania, dodając własne elementy.

21. Projektowanie gry w Scratch. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Korzysta z bloków z grupy Ruch do sterowania ruchem duszka.

3 Wstawia duszki z biblioteki i powiela duszki.

4 Wykorzystuje w projekcie wykrywanie spotkań duszków.

5 Wykorzystuje zmienne i tworzy licznik.

6 Modyfikuje projekt gry według własnych pomysłów.

22. Poprawianie i doskonalenie gry w Scratch. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Bada i analizuje działanie projektu.

3 Eliminuje usterki i poprawia projekt.

4 Uruchamia pomiaru czasu.

5 Opisuje działanie gotowego projektu.

Udostępnia projekt w serwisie Scratcha.

6 Rozwija projekt gry według własnych pomysłów.
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23. Rysowanie figur złożonych z kół i okręgów w Scratch. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela wykorzystuje do rysowania bloki z grupy Pisak.

3 Ustawia grubość pisaka.

4 Układa skrypty rysowania tarczy.

5 Układa skrypty rysowania pawich oczek.

6 Kreatywnie podchodzi do zadania, dodając własne skrypty rysowania zaprojektowanych motywów.

24. Tworzenie nowych bloków w Scratch. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wstawia duszka i tło z biblioteki.

3 Z pomocą nauczyciela definiuje zdarzenia dla sceny.

4 Definiuje nowy blok rysowania gwiazdek.

5 Wywołuje blok rysowania oraz ustala warunki początkowe.

6 Kreatywnie podchodzi do zadania, dodając własne skrypty rysowania zaprojektowanych motywów.

25. Zwiedzanie miast i tłumaczenie obcojęzycznych słów w Internecie. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Korzysta w podstawowym zakresie z usługi Google Street View.

3 Korzysta w podstawowym zakresie z Tłumacza Google.

4 Wyszukuje w Internecie istotne informacje dotyczące działalności różnych instytucji.

5 Sprawnie posługuje się Google Street View i Tłumaczem Google.

6 Biegle posługuje się Google Street View i Tłumaczem Google.

26. Podróże z Google Earth. Nagrywanie wycieczki, wyznaczanie odległości na trójwymiarowej mapie.

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela korzysta z programu Google Earth.

3 Wykorzystuje funkcję nawigacji i panel Warstwy.

4 Wyznacza odległości na trójwymiarowej mapie.

5 Nagrywa wirtualne wycieczki.

6 Biegle posługuje się programem.
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27. Szukanie informacji w Internecie, przedstawianie danych w arkuszu kalkulacyjnym. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej.
W podstawowym zakresie korzysta z arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji.

3 Wyszukuje w internecie informacje na podany temat.

4 Analizuje znalezione informacje.

5 Na podstawie znalezionych informacji tworzy w arkuszu kalkulacyjnym wykres liniowy.

6 Kreatywnie podchodzi do zadania, tworząc rozbudowaną prezentację zawierającą ciekawe dane dotyczące 
pogody w Europie.

28. Szukanie informacji w Internecie, przedstawianie danych w arkuszu kalkulacyjnym i programie do 
prezentacji. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej.

W podstawowym zakresie korzysta z arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji.

3 Wyszukuje w internecie informacje na podany temat.

4 Analizuje znalezione informacje.

5 Na podstawie znalezionych informacji tworzy prezentację według własnego pomysłu.

6 Kreatywnie podchodzi do zadania, tworząc film wykorzystujący ciekawostki o krajach sąsiadujących z 
Polską.

29. Analiza danych i tworzenie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym. 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela wyszukuje w internecie informacje na podany temat.
W podstawowym zakresie korzysta z arkusza kalkulacyjnego. 

3 Wyszukuje w internecie informacje na podany temat i wykorzystuje je do własnych zestawień.

4 Tworzy i modyfikuje w arkuszu kalkulacyjnym proste wykresy liniowe.
Analizuje dane na podstawie wykresu.

5 Wykorzystuje formuły i sortuje dane.

6 Pracuje w chmurze.

30. Blaski i cienie internetu. Podsumowanie całorocznego projektu uczniowskiego.  

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Określa zalety Internetu.

3 Określa zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.

4 Sprawnie posługuje się programem do tworzenia prezentacji.

5 Prowadzi prezentację.

6 Biegle posługuje się programem do tworzenia prezentacji.
Sprawnie prowadzi pokaz.

8



Wymagania edukacyjne – informatyka, klasa 6

1. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wymienia i stosuje podstawowe zasady BHP obowiązujące podczas pracy z komputerem 
i internetem.

3 Wyjaśnia, czym jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) i jak się go obchodzi 
w Europie i w Polsce.

4 Wymienia zasady ustawiania bezpiecznego hasła.

5 Zna cele DBI,
Organizuje pracę, uwzględniając stopień ważności zadań i pilność ich wykonania.

6 Wymienia osoby i instytucje mogące udzielić pomocy w razie problemów.
powstałych w wyniku pracy z komputerem i korzystania z internetu.
Czynnie uczestniczy w organizacji DBI na terenie szkoły.

2. Logogryfy i krzyżówki

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Zpomocą nauczyciela korzysta z edytora tekstu.
Wypełnia treścią wstawioną przez nauczyciela tabelę.

3 Wstawia tabelę w edytorze tekstu, wypełnia ją treścią i formatuje.
Tworzy listę numerowaną.

4 Modyfikuje obramowanie i cieniowanie komórek tabeli.
Wpisuje tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji.

5 Dba o czytelność i estetykę dokumentu (m.in. formatuje wpisany tekst, z rozmysłem rozmieszcza obiekty 
na stronie).

6 Wykazuje się kreatywnością w realizacji zadań.

3. Obrazy z ekranu 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Zpomocą nauczyciela korzysta z edytora tekstu.
Tworzy dokument tekstowy.

3 W podstawowym zakresie samodzielnie korzysta z edytora tekstu.
Przygotowuje zrzut ekranu.

4 Zaznacza wybrane fragmenty zrzutu ekranu i wkleja je do edytora tekstu.
Dba o czytelność dokumentu (m.in. formatuje wpisany tekst, z rozmysłem rozmieszcza obiekty na 
stronie).

5 Dba o estetykę dokumentu (m.in. dopracowuje wygląd elementów graficznych).

6 Wykazuje się kreatywnością w realizacji zadań.
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4. Piramida zdrowia

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Tworzy dokument tekstowy.
Przygotowuje prostą grafikę.

3 W podstawowym zakresie samodzielnie korzysta z narzędzi niezbędnych do realizacji zadania, np. edytora
tekstu, edytora grafiki, arkusza kalkulacyjnego.
Sprawnie współpracuje w grupie.

4 Aktywnie poszukuje informacji na wybrany temat, korzystając z różnych źródeł.

5 Tworzy infografiki na wybrany temat.
Prezentuje efekty swojej pracy szerokiemu gronu odbiorców.

6 Organizuje pracę grupy.
Wykazuje się kreatywnością w realizacji zadań.

5. Multimedialna instrukcja

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela tworzy prezentację.

3 W podstawowym zakresie samodzielnie korzysta z programu do prezentacji.
Tworzy prezentację zawierającą zrzuty ekranu.

4 Nagrywa narrację w edytorze dźwięku i dodaje ją do slajdów.

5 Tworzy film z prezentacji.
Dba o estetykę prezentacji.
Prezentuje efekty swojej pracy szerokiemu gronu odbiorców.

6 Wykazuje się kreatywnością w realizacji zadań.

6. Porządki

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wymienia czynniki spowalniające pracę komputera.

3 Zwalnia przestrzeń dyskową poprzez usunięcie niepotrzebnych plików.

4 Tworzy w dokumencie tekstowym odnośniki do zasobów zapisanych na dysku.
Eksportuje plik tekstowy do pliku PDF.

5 Wymienia podzespoły komputera wpływające na jego sprawność.
Usuwa z systemu pliki tymczasowe.

6 Przygotowuje prezentację na temat podzespołów wpływających na sprawność komputera.
Prowadzi część lekcji dotyczącą podzespołów komputera wpływających 
na jego sprawność.
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7. Obrazki z figur

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela stosuje w edytorze grafiki wektorowej narzędzia kształtów 
i tworzy proste figury geometryczne.

3 Wykorzystuje w edytorze grafiki wektorowej narzędzia kształtów.
Tworzy w edytorze grafiki wektorowej proste figury geometryczne.

4 Przekształca w edytorze grafiki wektorowej figury geometryczne.
Tworzy w edytorze grafiki wektorowej prosty rysunek złożony z figur. 

5 Tworzy w edytorze grafiki wektorowej zaawansowany rysunek złożony z figur.

6 Wykazuje się kreatywnością w realizacji zadań.

8. Wektorowe zaproszenie

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela pisze tekst w edytorze grafiki wektorowej.

3 Pisze tekst w edytorze grafiki wektorowej.

4 Modyfikuje tekst w edytorze grafiki wektorowej.
Zamienia fotografię na grafikę wektorową.

5 Wykorzystuje narzędzie Tekst w edytorze grafiki wektorowej i grafikę do tworzenia dokumentów.

6 Wykazuje się kreatywnością w realizacji zadań.

9. Ukryte liczby

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Korzysta w Scratchu z aplikacji do znajdowania elementu największego.

3 Omawia algorytm ustawiania według wzrostu.

4 Wyjaśnia, czym jest algorytm.
Dokonuje analizy prostego zadania.

5 Dokonuje analizy bardziej skomplikowanych zadań.
Opisuje algorytm znajdowania minimum i maksimum w danym zbiorze.

6 Stosuje algorytm znajdowania elementu najmniejszego i największego.

10. Poszukaj minimum

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela tworzy w Scratchu listę.

3 Tworzy w Scratchu listę.
Losuje wartości liczbowe.

4 Na podstawie wskazówek w podręczniku projektuje w Scratchu program realizujący algorytm 
znajdowania minimum.

5 Projektuje w Scratchu program realizujący algorytm znajdowania minimum.
Projektuje w Scratchu program realizujący algorytm znajdowania maksimum.

6 Projektuje w Scratchu program realizujący algorytm znajdowania minimum i maksimum jednocześnie.
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11. Znajdź szóstkę

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Układa bloki w projekcie Scratcha według instrukcji nauczyciela.

3 Z pomocą nauczyciela projektuje w Scratchu program realizujący algorytm poszukiwania elementu w 
zbiorze nieuporządkowanym.

4 Na podstawie wskazówek w podręczniku projektuje w Scratchu program realizujący algorytm 
poszukiwania elementu w zbiorze nieuporządkowanym.

5 Projektuje w Scratchu program realizujący algorytm poszukiwania elementu w zbiorze 
nieuporządkowanym.

6 Rozbudowuje w Scratchu program realizujący algorytm poszukiwania elementu w zbiorze 
nieuporządkowanym.
Projektuje w Scratchu program realizujący algorytm zliczania elementów w zbiorze nieuporządkowanym.
Analizuje liczbę porównań algorytmu.

12. Zgadnij liczbę 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Opisuje, na czym polega najlepsza strategia wyszukiwania liczby w podanym zakresie kolejnych liczb 
całkowitych.

3 Planuje algorytm wyszukiwania liczby w podanym zakresie kolejnych liczb całkowitych.
Z pomocą nauczyciela projektuje w Scratchu program realizujący zaplanowany algorytm.

4 Na podstawie wskazówek w podręczniku projektuje w Scratchu program realizujący zaplanowany 
algorytm.

5 Projektuje w Scratchu program realizujący zaplanowany algorytm.
Korzysta z rozbudowanych bloków warunkowych.
Definiuje własny blok z parametrem.

6 Wprowadza do projektu modyfikacje według własnych pomysłów.

13. Czy komputer zna tabliczkę mnożenia?

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Opisuje algorytm mnożenia dwóch liczb.

3 Planuje algorytm mnożenia dwóch liczb.
Z pomocą nauczyciela projektuje w Scratchu program realizujący zaplanowany algorytm.

4 Na podstawie wskazówek w podręczniku projektuje w Scratchu program realizujący zaplanowany 
algorytm.

5 Projektuje w Scratchu program realizujący zaplanowany algorytm.
Wykorzystuje operatory matematyczne do wykonywania w projekcie obliczeń.
Tworzy nowy blok z parametrami.

6 Wprowadza do projektu modyfikacje według własnych pomysłów.
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14. Czy znasz tabliczkę mnożenia? 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Opisuje zasady testu sprawdzającego znajomość tabliczki mnożenia.

3 Z pomocą nauczyciela projektuje w Scratchu test sprawdzający znajomość tabliczki mnożenia.

4 Na podstawie wskazówek w podręczniku projektuje w Scratchu test sprawdzający znajomość tabliczki 
mnożenia.
Korzysta z rozbudowanych bloków warunkowych.

5 Projektuje w Scratchu test sprawdzający znajomość tabliczki mnożenia.
Korzysta z komunikacji z użytkownikiem.

6 Rozbudowuje projekt według własnych pomysłów.

15. Czy komputer zgadnie liczbę? 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Znajduje środowisko Blockly.
Sprawdza działanie niektórych bloków.

3 Z pomocą nauczyciela projektuje w Blockly program realizujący algorytm wyszukiwania liczby w danym 
zbiorze.

4 Na podstawie wskazówek w podręczniku projektuje program realizujący algorytm wyszukiwania liczby w 
danym zbiorze.

5 Projektuje program realizujący algorytm wyszukiwania liczby w danym zbiorze.

6 Doskonali projekt według własnych pomysłów.
Analizuje zamianę bloków na kod programu w językach Python lub JavaScript.

16. Jak to działa? 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela opisuje algorytm pisemnego dodawania dwóch liczb.

3 Przedstawia algorytm pisemnego dodawania dwóch liczb.
Przedstawia algorytm pisemnego odejmowania mniejszej liczby od większej.

4 Realizuje w arkuszu kalkulacyjnym algorytm pisemnego dodawania.

5 Realizuje w arkuszu kalkulacyjnym algorytm pisemnego odejmowania mniejszej liczby 
od większej.

6 Modyfikuje zrealizowane algorytmy  pisemnych działań arytmetycznych 
(np. odejmowanie większej liczby od mniejszej, dodawanie trzech liczby).
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17. Policz, czy warto

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Korzysta w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego: wpisuje tekst i liczby 
do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje, konstruuje tabele z danymi.

3 Wpisuje proste formuły obliczeniowe z wykorzystaniem danych wprowadzonych 
do arkusza.
Używa autosumowania.

4 Wprowadza proste serie danych za pomocą mechanizmów arkusza i formuł.

5 Wprowadza serie i wykonuje obliczenia na danych.

6 Potrafi samodzielnie zaplanować obliczenia dotyczące ciągów liczbowych 
i skomplikowanych serii danych.

18. Kto, gdzie, kiedy?

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Korzysta w podstawowym zakresie arkusza kalkulacyjnego: wpisuje tekst i liczby 
do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje, konstruuje tabele z danymi.

3 Rozbudowuje istniejące tabele przez dodawanie kolumn lub wierszy w wyznaczonych miejscach.

4 Włącza mechanizm prostego filtrowania, filtruje dane.

5 Sortuje i filtruje dane uzyskując odpowiedzi na zadane pytania. 

6 Samodzielnie planuje i opracowuje zagadnienia wymagające sortowania i filtrowania danych.

19. Tik-tak, tik-tak

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Korzysta w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego: wpisuje tekst i liczby 
do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje, konstruuje tabele z danymi.

3 Wprowadza proste serie daty i czasu za pomocą mechanizmów arkusza i formuł.

4 Wpisuje daty do arkusza, formatuje je, zaznacza i edytuje, konstruuje tabele z datami 
i obliczaniem czasu.

5 Wpisuje proste formuły obliczeniowe z wykorzystaniem dat wprowadzonych do arkusza.

6 Formułuje własne propozycje wykorzystania zagadnień związanych z datami i czasem 
w rozwiązywaniu problemów.
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20. Orzeł czy reszka

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Korzysta w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego: wpisuje tekst i liczby 
do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje, konstruuje tabele z danymi.

3 Wpisuje proste formuły obliczeniowe z wykorzystaniem danych wprowadzonych 
do arkusza.

4 Przeprowadza losowania w arkuszu, symulując rzut monetą.

5 Korzysta z funkcji matematycznej LOS.ZAKR oraz funkcji statystycznej LICZ.JEŻELI.
Kontroluje i sprawdza poprawność obliczeń.
Wykonuje wykres na podstawie otrzymanych danych.

6 Potrafi zaplanować samodzielnie doświadczenie losowe i opracować je w arkuszu.

21. Liczby z kresek, kreski z liczb

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Opisuje, na czym polega kod paskowy.

3 Zamienia kod na liczby.

4 Zamienia liczby na kod.

5 Zamienia kod na ciąg jedynek i zer.

6 Posługuje się sprawnie liczbami zapisanymi w postaci ciągu jedynek i zer.

22. Kodowanie liter

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Opisuje zasady zamiany liczb na znaki z klawiatury.

3 Opisuje zasady zamiany znaków z klawiatury na liczby.

4 Zamienia liczby na znaki z klawiatury i odwrotnie.

5 Odczytuje wyrazy zapisane za pomocą układu kwadracików.
Korzysta z kodów QR.

6 Tworzy własne kody QR.

23. Wysyłać czy udostępniać

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Opisuje, kiedy warto korzystać z możliwości wysyłania wiadomości z załącznikiem.
Wysyła wiadomość z załącznikiem do jednego odbiorcy.

3 Wysyła wiadomość do wielu odbiorców.

4 Wyjaśnia znaczenie odbiorów: odbiorca główny, odbiorca DW, odbiorca UDW.
Wysyła wiadomość do wielu odbiorców z uwzględnieniem opcji DW i UDW.

5 Pakuje wybrane pliki do pliku skompresowanego.
Rozpakowuje plik skompresowany.

6 Sprawnie korzysta z serwerów do przesyłania dużych plików.
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24. Pomoc z angielskiego

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Korzysta z portalu do nauki języka angielskiego.
Opisuje prospołeczne znaczenie korzystania z portalu Freerice.

3 Korzysta z automatycznego tłumaczenia online.

4 Korzysta z automatycznego sprawdzania pisowni w edytorze tekstu.

5 Stosuje automatyczne sprawdzanie pisowni w edytorze.

6 Samodzielnie wyszukuje strony pomocne w nauce języka obcego.

25. Akademia matematyki 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela korzysta z Akademii Khana.

3 Na podstawie wskazówek w podręczniku wykonuje kolejne ćwiczenia z matematyki.

4 Wyszukuje i wykonuje ćwiczenia z matematyki.

5 Wyszukuje interesujące go treści z innych przedmiotów.

6 Systematycznie korzysta z Akademii Khana.

26. Dziel się wiedzą 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wyjaśnia, czym jest Wikipedia.

3 Korzysta w podstawowym zakresie z artykułów umieszczonych w Wikipedii.

4 Wymienia i opisuje siostrzane projekty Wikipedii.
Sprawnie wyszukuje informacje w Wikipedii i jej siostrzanych projektach.

5 Korzysta z zawartości siostrzanych projektów Wikipedii.

6 Redaguje artykuły w wybranych projektach Wikimediów.

27. Komputery w pracy

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wymienia prace z wykorzystaniem komputera w jego otoczeniu.

3 Wymienia zawody, w których potrzebne są kompetencje informatyczne.

4 Omawia prace wykonywane z wykorzystaniem kompetencji informatycznych w różnych zawodach.

5 Wymienia i krótko opisuje zawody określane jako informatyczne.

6 Opisuje nietypowe zastosowanie komputera w pracy.
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28. Astronomia z komputerem

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wymienia aplikacje pokazujące wygląd nieba.

3 Korzysta z aplikacji pokazującej wygląd nieba.

4 Korzysta z aplikacji pokazujących wygląd nieba na komputerze (Google Earth) i telefonie.

5 Samodzielnie posługuje się aplikacjami pokazującymi wygląd nieba na komputerze 
i telefonie,
Wyszukuje w internecie zdjęcia ciał niebieskich.

6 Wyszukuje w internecie strony o tematyce astronomicznej i korzysta z nich.

29. Liternet 

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Opisuje, czym jest liternet.

3 Krótko charakteryzuje formaty elektronicznych książek.

4 Sprawnie wyszukuje informacje na zadany temat.

5 Korzysta z darmowej literatury zamieszczonej w internecie.

6 Wyszukuje w internecie strony z literaturą i korzysta z nich.

30. Słownik terminów komputerowych

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Formatuje zawartość tabeli w edytorze tekstu.

3 Wstawia stronę tytułową do istniejącego dokumentu.

4 Ustawia zawartość tabeli w porządku alfabetycznym.
Opisuje funkcje znaków niedrukowalnych.

5 Stosuje znaki niedrukowalne podczas pracy z tekstem.
Wprowadza numerację stron w dokumentach wielostronicowych.
Tworzy system odnośników wewnątrz dokumentu tekstowego.

6 Dba o estetykę wykonanej pracy.
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Wymagania edukacyjne – informatyka, klasa 7

1. Wymagania  konieczne  (na  ocenę  dopuszczającą)  obejmuj  wiadomości  i  umiejętnością̨
umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest on w stanie zrozumieć kolejnych
zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia
codziennego.

2. Wymagania  podstawowe  (na  ocenę  dostateczną)  obejmują  wiadomości  i  umiejętności
stosunkowo łatwe do opanowania,  przydatne  w życiu  codziennym,  bez  których nie  jest
możliwe kontynuowanie nauki.

3. Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmuj  wiadomości i umiejętności o średnimą̨
stopniu trudności, które s  przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.ą̨

4. Wymagania  dopełniające  (na  ocenę  bardzo  dobrą)  obejmuj  wiadomości  i  umiejętnością̨
złożone,  o  wyższym  stopniu  trudności,  wykorzystywane  do  rozwiazywania  zadań́
problemowych.

5. Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) obejmuj  stosowanie zdobytych wiadomością̨
i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.

Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień
poprzedni. 

Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą)

Ocenę dopuszczajacą otrzymuje uczeń, który:
 wymienia dwie dziedziny, w których wykorzystuje się komputery, 
 identyfikuje elementy podstawowego zestawu komputerowego, 
 wyjaśnia, czym jest program komputerowy, 
 wyjaśnia, czym jest system operacyjny, 
 uruchamia programy komputerowe, 
 kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując Schowek, 
 wyjaśnia, czym jest złośliwe oprogramowanie, 
 otwiera, zapisuje i tworzy nowe dokumenty, 
 wymienia sposoby pozyskiwania obrazów cyfrowych, 
 tworzy rysunki w edytorze grafiki GIMP,
 stosuje filtry w edytorze grafiki GIMP,
 zaznacza, kopiuje, wycina i wkleja fragmenty obrazu w edytorze grafiki GIMP, 
 tworzy animacje w edytorze grafiki GIMP, 
 wyjaśnia, czym są sieć komputerowa i internet, 
 przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu, 
 przestrzega zasad netykiety w komunikacji internetowej,
 tworzy, wysyła i odbiera pocztę elektroniczną, 
 wyjaśnia, czym jest algorytm, 
 wyjaśnia, czym jest programowanie, 
 wyjaśnia, czym jest program komputerowy, 
 buduje proste skrypty w języku Scratch, 
 używa podstawowych poleceń języka TurtleScript do tworzenia rysunków, 
 wyjaśnia, czym jest dokument tekstowy, 
 pisze tekst w edytorze tekstu, 
 włącza podgląd znaków niedrukowanych w edytorze tekstu, 
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 wymienia dwie zasady redagowania dokumentu tekstowego,
 wymienia dwie zasady doboru parametrów formatowania tekstu,
 zna rodzaje słowników w edytorze tekstu, 
 wstawia obraz do dokumentu tekstowego, 
 wykonuje operacje na fragmentach tekstu, 
 wstawia proste równania do dokumentu tekstowego, 
 wykonuje zrzut ekranu i wstawia go do dokumentu tekstowego, 
 korzysta z domyślnych tabulatorów w edytorze tekstu, 
 drukuje dokument tekstowy, 
 wstawia do dokumentu tekstowego prostą tabelę, 
 wstawia do dokumentu tekstowego listy numerowaną lub wypunktowaną, 
 wstawia nagłówek i stopkę do dokumentu tekstowego, 
 wyszukuje słowa w dokumencie tekstowym, 
 wstawia przypisy dolne w dokumencie tekstowym, 
 dzieli cały tekst na kolumny, 
 odczytuje statystyki z dolnego paska okna dokumentu.

Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną)

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 wymienia cztery dziedziny, w których wykorzystuje się komputery, 
 opisuje najczęściej spotykanie rodzaje komputerów (komputer stacjonarny, laptop, tablet, 

smartfon), 
 nazywa najczęściej spotykane urządzenia peryferyjne i omawia ich przeznaczenie, 
 przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, 
 wymienia rodzaje programów komputerowych, 
 wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla komputerów, 
 kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując metodę „przeciągnij i upuść”, 
 wyjaśnia, dlaczego należy tworzyć kopie bezpieczeństwa danych, 
 wymienia rodzaje złośliwego oprogramowania, 
 wymienia rodzaje grafiki komputerowej, 
 opisuje zasady tworzenia dokumentu komputerowego, 
 zmienia ustawienia narzędzi programu GIMP, 
 wymienia etapy skanowania i drukowania obrazu, 
 wymienia operacje dotyczące koloru możliwe do wykonania w programie GIMP, 
 zapisuje w wybranym formacie obraz utworzony w programie GIMP, 
 drukuje dokument komputerowy, 
 wyjaśnia różnice pomiędzy kopiowaniem a wycinaniem, 
 omawia przeznaczenie warstw obrazu w programie GIMP, 
 tworzy i usuwa warstwy w programie GIMP, 
 umieszcza napisy na obrazie w programie GIMP, 
 stosuje podstawowe narzędzia Selekcji,
 tworzy proste animacje w programie GIMP, 
 używa narzędzia Inteligentne nożyce programu GIMP do tworzenia fotomontaży, 
 sprawnie posługuje się przeglądarką internetową, 
 wymienia rodzaje sieci komputerowych, 
 omawia budowę prostej sieci komputerowej, 
 wyszukuje informacje w internecie, 

2



 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci i internetu, 
 pobiera różnego rodzaju pliki z internetu, 
 dodaje załączniki do wiadomości elektronicznych, 
 przestrzega postanowień licencji, którymi objęte są materiały pobrane z internetu, 
 unika zagrożeń związanych z komunikacją internetową, 
 wymienia etapy rozwiązywania problemów, 
 opisuje algorytm w postaci listy kroków,
 omawia różnice pomiędzy kodem źródłowym a kodem wynikowym,
 tłumaczy, czym jest środowisko programistyczne,
 tłumaczy, do czego używa się zmiennych w programach,
 przedstawia algorytm w postaci schematu blokowego, 
 omawia budowę okna programu Scratch,
 wyjaśnia, czym jest skrypt w języku Scratch,
 stosuje powtarzanie poleceń (iterację) w budowanych skryptach,
 dodaje nowe duszki w programie Scratch,
 dodaje nowe tła w programie Scratch,
 omawia budowę okna programu KTurtle,
 tworzy pętle w języku TurtleScript, używając polecenia Powtórz,
 wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, margines,
 tworzy nowe akapity w dokumencie tekstowym,
 stosuje podstawowe opcje formatowania tekstu,
 korzysta ze słownika ortograficznego w edytorze tekstu,
 korzysta ze słownika synonimów w edytorze tekstu, 
 wymienia trzy zasady redagowania dokumentu tekstowego, 
 wymienia trzy zasady doboru parametrów formatowania tekstu, 
 stosuje różne sposoby otaczania obrazu tekstem, 
 korzysta z gotowych szablonów podczas tworzenia dokumentu tekstowego,
 przemieszcza obiekty w dokumencie tekstowym,
 osadza obraz w dokumencie tekstowym, 
 modyfikuje obraz osadzony w dokumencie tekstowym, 
 stawia i modyfikuje obraz jako nowy obiekt w dokumencie tekstowym, 
 stosuje indeksy dolny i górny w dokumencie tekstowym, 
 wstawia do dokumentu tekstowego równania o średnim stopniu trudności,
 wymienia zastosowania tabulatorów w edytorze tekstu,
 stosuje spację nierozdzielającą w edytorze tekstu, 
 stosuje style tabeli w edytorze tekstu, 
 stosuje różne formaty numeracji i wypunktowania w listach wstawianych w edytorze tekstu,
 wstawia numer strony w stopce dokumentu tekstowego, 
 zmienia znalezione słowa za pomocą opcji Zamień w edytorze tekstu, 
 dzieli fragmenty tekstu na kolumny, 
 przygotowuje harmonogram w edytorze tekstu, 
 przygotowuje kosztorys w edytorze tekstu.  

Wymagania rozszerzające (na ocen  dobrą)ę̨

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 wymienia sześć dziedzin, w których wykorzystuje się komputery,
 opisuje rodzaje pamięci masowej, 
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 omawia jednostki pamięci masowej, 
 wstawia do dokumentu znaki, korzystając z kodów ASCII, 
 przyporządkowuje program komputerowy do odpowiedniej kategorii, 
 wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych, 
 przestrzega zasad etycznych podczas pracy z komputerem,
 kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując popularne programy do 

archiwizacji,
 kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując funkcje systemu operacyjnego, 
 sprawdza, ile miejsca na dysku zajmują pliki i foldery, 
 zabezpiecza komputer przez wirusami, instalując program antywirusowy, 
 wymienia trzy formaty plików graficznych, 
 tworzy w programie GIMP kompozycje z figur geometrycznych, 
 ustawia parametry skanowania i drukowania obrazu, 
 wykonuje w programie GIMP operacje dotyczące koloru,
 korzysta z podglądu wydruku dokumentu, 
 używa skrótów klawiszowych do wycinania, kopiowana i wklejania fragmentów obrazu, 
 wyjaśnia, czym jest Selekcja w edytorze graficznym,
 charakteryzuje narzędzia Selekcji dostępne w programie GIMP, 
 używa narzędzi Selekcji dostępnych w programie GIMP, 
 zmienia kolejność warstw obrazu w programie GIMP,
 kopiuje teksty znalezione w internecie i wkleja je do innych programów komputerowych, 
 zapamiętuje znalezione strony internetowe w pamięci przeglądarki, 
 korzysta z komunikatorów internetowych do porozumiewania się ze znajomymi, 
 wkleja do edytora tekstu obrazy pobrane z internetu, 
 opisuje algorytm w postaci schematu blokowego, 
 wymienia przykładowe środowiska programistyczne, 
 stosuje podprogramy w budowanych algorytmach,
 wykorzystuje sytuacje warunkowe w budowanych algorytmach, 
 używa zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch, 
 wykorzystuje sytuacje warunkowe w skryptach budowanych w języku Scratch, 
 konstruuje procedury bez parametrów w języku Scratch, 
 używa sytuacji warunkowych w skryptach budowanych w języku Scratch, 
 korzysta ze zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch, 
 wykorzystuje pętle powtórzeniowe (iteracyjne) w skryptach budowanych w języku Scratch, 
 wykorzystuje sytuacje warunkowe w języku TurtleScript, 
 używa zmiennych w języku TurtleScript, 
 otwiera dokument utworzony w innym edytorze tekstu, 
 zapisuje dokument tekstowy w dowolnym formacie, 
 kopiuje parametry formatowania tekstu, 
 wymienia kroje pisma, 

wymienia cztery zasady redagowania dokumentu tekstowego, 
 wymienia cztery zasady doboru formatowania tekstu,
 stosuje zasady redagowania tekstu, 
 przycina obraz wstawiony do dokumentu tekstowego, 

formatuje obraz z wykorzystaniem narzędzi z grupy Dopasowywanie, 
 zna co najmniej trzy układy obrazu względem tekstu, 
 wyjaśnia zasadę działania mechanizmu OLE, 
 wymienia dwa rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym,
 wykonuje zrzut aktywnego okna i wstawia go do dokumentu tekstowego, 
 zna rodzaje tabulatorów specjalnych, 
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 wymienia zalety stosowania tabulatorów, 
 formatuje komórki tabeli,
 zmienia szerokość kolumn i wierszy tabeli, 
 modyfikuje nagłówek i stopkę dokumentu tekstowego, 
 modyfikuje parametry podziału tekstu na kolumny, 
 opracowuje projekt graficzny e-gazetki, 
 łączy ze sobą kilka dokumentów tekstowych.   

Wymagania dopełniające (na ocen  bardzo dobrą)ę̨

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 wymienia osiem dziedzin, w których wykorzystuje się komputery, 
 wyjaśnia, czym jest system binarny (dwójkowy) i dlaczego jest używany w informatyce, 
 samodzielnie instaluje programy komputerowe,
 wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie, 
 stosuje skróty klawiszowe, wykonując operacje na plikach i folderach, 
 zabezpiecza komputer przez zagrożeniami innymi niż wirusy, 
 charakteryzuje rodzaje grafiki komputerowej, 
 zapisuje obrazy w różnych formatach,
 wyjaśnia, czym jest plik,
 wyjaśnia, czym jest ścieżka dostępu do pliku, 
 wyjaśnia, czym jest rozdzielczość obrazu, 
 charakteryzuje parametry skanowania i drukowania obrazu, 
 poprawia jakość zdjęcia, 
 wyjaśnia różnicę pomiędzy ukrywaniem a usuwaniem warstwy, 
 wyjaśnia, czym jest i do czego służy Schowek, 
 łączy warstwy w obrazach tworzonych w programie GIMP, 
 wskazuje różnice między warstwą Tło a innymi warstwami obrazów w programie GIMP, 
 pracuje na warstwach podczas tworzenia animacji w programie GIMP, 
 korzysta z przekształceń obrazów w programie GIMP, 
 wyjaśnia różnice pomiędzy klasami sieci komputerowych, 
 dopasowuje przeglądarkę internetową do swoich potrzeb,
 korzysta z chmury obliczeniowej podczas tworzenia projektów grupowych, 
 samodzielnie buduje złożone schematy blokowe do przedstawiania różnych algorytmów,
 konstruuje złożone sytuacje warunkowe (wiele warunków) w algorytmach, 
 konstruuje procedury z parametrami w języku Scratch, 
 dodaje nowe (trudniejsze) poziomy do gry tworzonej w języku Scratch, 
 tworzy w języku TurtleScript procedury z parametrami i bez nich, 
 zmienia domyślną postać w programie KTurtle, 
 ustala w edytorze tekstu interlinię pomiędzy wierszami tekstu oraz odległości pomiędzy 

akapitami, 
 wymienia i stosuje  wszystkie omówione zasady redagowania dokumentu tekstowego, 
 wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady doboru parametrów formatowania tekstu, 
 rozumie różne zastosowania krojów pisma w dokumencie tekstowym,
 zna i charakteryzuje wszystkie układy obrazu względem tekstu, 
 grupuje obiekty w edytorze tekstu, 
 wymienia wady i zalety różnych technik umieszczania obrazu w dokumencie tekstowym 

i stosuje te techniki, 
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 wymienia trzy rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym, oraz ich 
aplikacje źródłowe, 

 formatuje zrzut ekranu wstawiony do dokumentu tekstowego, 
 wstawia do dokumentu tekstowego równania o wyższym stopniu trudności, 
 zna zasady stosowania w tekście spacji nierozdzielających, 
 stosuje tabulatory specjalne, 
 tworzy listy wielopoziomowe, 
 stosuje w listach ręczny podział wiersza,
 wyszukuje i zamienia znaki w dokumencie tekstowym, 
 różnicuje treść nagłówka i stopki dla parzystych i nieparzystych stron dokumentu 

tekstowego, 
 wyjaśnia, na czym polega podział dokumentu na sekcje, 
 zapisuje dokument tekstowy w formacie PDF.

Wymagania wykraczające (na ocen  celującą)ę̨

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 dba o estetyczny wygląd wykonanej pracy,
 biegle wymienia rodzaje licencji programów komputerowych,
 biegle porusza się w systemie plików i folderów,
 analizuje stan komputera i jego elementów, podaje ich parametry, posługując się właściwymi

jednostkami,
 zamienia zapis dwójkowy liczby na dziesiętny i dziesiętny na dwójkowy,
 korzysta z pojęć bitu i bajtu,
 korzysta z Kalkulatora w celu przeliczania liczb pomiędzy różnymi systemami pozycyjnymi,
 nie popełnia błędów edycyjnych w tekście,
 poprawnie umieszcza znaki przestankowe w tekście,
 samodzielnie odkrywa i stosuje dodatkowe, nie omówione sposoby formatowania tekstu,
 samodzielnie  odkrywa  nowe  możliwości  pracy  z  tabelami,  stosuje  je,  posługuje  się

zaawansowanym ścisłym słownictwem,
 potrafi ocenić przygotowanie tekstu i zastosowaną metodę, pokazując w razie potrzeby, jak

łatwo jest „uszkodzić” sztywno sformatowany tekst,
 swobodnie i świadomie stosuje różnorodne metody pracy z tekstem,
 biegle posługuje się narzędziami programu graficznego, dopracowując wszystkie szczegóły

obrazu,
 stosuje zaawansowane techniki opracowania i łączenia grafiki z tekstem,
 samodzielnie dochodzi do skutecznych rozwiązań w pracy z obrazem, grafiką.
 stosuje własne rozwiązania, uzyskując ciekawe efekty w tworzonej animacji,
 samodzielnie posługuje się środowiskiem Scratch,
 samodzielnie posługuje się językiem programowania TurtleScript,
 wyszukując  informacje  i  elementy  graficzne,  potrafi  ograniczyć  wyniki  wyszukiwania  do

najbardziej odpowiadających zapytaniu,
 podejmuje samodzielnie próbę dalszej nauki wybranego języka programowania,
 bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania,
 jest aktywny na lekcji,
 analizuje każdy projekt; rozwija go, realizując własne pomysły,
 chętnie dzieli się swoja wiedzą i umiejetnościami z innymi,
 sprawnie pracuje w grupie,
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 sprawnie prezentuje wykonaną pracę szerokiemu gronu odbiorców,
 samodzielnie dochodzi do ciekawych rozwiązań,
 ze swojej inicjatywy uczy się nowych rzeczy.
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Wymagania edukacyjne – informatyka, klasa 8

1. Jak to zrobić w HTML-u i CSS?

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela tworzy prosty dokument HTML.

3 Wprowadza w edytorze tekstu ustawienia dotyczące kodowania znaków.
Samodzielnie tworzy prosty dokument HTML.

4 Poprawnie stosuje elementy CSS.

5 Tworzy dokument HTML zgodnie z zaleceniami W3C.
Wyjaśnia specyfikę różnych rodzajów kaskadowych arkuszy stylów.

6 Przygotowuje prezentację wyjaśniającą rolę, jaką w historii języka HTML odegrali Tim Berners-Lee, 
Robert Cailliau, Håkon Wium Lie i Bert Bos, oraz cel powołania W3C.

2. Strona w dobrym stylu

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Stosuje style wpisane w celu sformatowania tekstu.

3 Stosuje znaki specjalne (zwłaszcza &nbsp;).

4 Stosuje różne jednostki miary.
Definiuje kolory różnych elementów dokumentu.
Osadza w dokumencie elementy graficzne.

5 Definiuje właściwości czcionek (krój czcionki, styl czcionki, wariant czcionki, wysokość czcionki, 
odstępy między literami, zmiana wielkości znaków).
Definiuje właściwości akapitu (odstępy między wyrazami, dekorowanie tekstu, wyrównanie tekstu w 
poziomie).

6 Wykorzystuje style wpisane, osadzone i zewnętrzne.
Stosuje wybór przez klasę.

3. Strona interaktywna

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wyjaśnia pojęcie „dynamiczny HTML”.
Z pomocą nauczyciela tworzy i umieszcza na stronach HTML elementy interaktywne 
w CSS z wykorzystaniem pseudoklasy :hover.

3 Samodzielnie tworzy i umieszcza na stronach HTML interaktywne elementy w CSS
z wykorzystaniem pseudoklasy :hover.

4 Z pomocą nauczyciela tworzy i umieszcza na stronach HTML elementy interaktywne 
w JavaScript z wykorzystaniem zdarzeń onclick, onmouseover, onmouseout.

5 Samodzielnie tworzy i umieszcza na stronach HTML elementy interaktywne w JavaScript z 
wykorzystaniem zdarzeń onclick, onmouseover, onmouseout.
Samodzielnie tworzy interaktywną galerię fotografii.

6 Stosuje inne dynamiczne pseudoklasy CSS.
Tworząc elementy interaktywne, stosuje własne rozwiązania.
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4. Witryna WWW

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Opisuje budowę adresu strony WWW.
Wyjaśnia znaczenie rozszerzenia domeny.

3 Wyjaśnia znaczenie nazwy index.htm.
Tworzy odnośniki tekstowe i graficzne do innych dokumentów.

4 Omawia strukturalną budowę dokumentu HTML.
Opisuje rolę znaczników: header, nav, article, section, aside, footer.
Z pomocą nauczyciela stosuje ww. znaczniki do tworzenia dokumentu HTML.

5 Samodzielnie stosuje ww. znaczniki do tworzenia poprawnej struktury dokumentu.

6 Tworząc witrynę WWW, pracuje samodzielnie i stosuje własne rozwiązania.
Kopiuje pliki składowe na serwer WWW i weryfikuje poprawność działania witryny.

5. Prawo w Internecie

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wyjaśnia konieczność chronienia utworów (np. programów, zdjęć, stron WWW). 

3 Wyjaśnia, na czym polega naruszenie praw autorskich i jak go uniknąć.

4 Wyjaśnia pojęcia „dozwolony użytek prywatny” i „ochrona wizerunku”.

5 Wyjaśnia, czym są wolne oprogramowanie i cztery rodzaje wolności.

6 Wyjaśnia praktyczne znaczenie najważniejsze punktów Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.

6. Pisz i powtarzaj – programowanie w Python

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Pisze i uruchamia prosty program wypisywania tekstu na ekranie (polecenie print).

3 Stosuje pętlę for.

4 Wyjaśnia, jak działa funkcja range w zależności od liczby parametrów.

5 Rysuje szlaczki i figury, wykorzystując pętlę for, polecenie print.

6 Samodzielnie rozwiązuje zadania programistyczne.

7. Programuj obliczenia

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Opisuje i odpowiednio wykorzystuje operacje matematyczne.

3 Opisuje i odpowiednio wykorzystuje zmienne.

4 Definiuje proste funkcje bez parametru.

5 Rozwiązuje problemy z wykorzystaniem funkcji bez parametru.

6 Samodzielnie rozwiązuje zadania programistyczne.
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8. Sumuj liczby

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Zmienia wartość zmiennej.

3 Omawia działanie parametru w funkcji.

4 Definiuje funkcję z parametrem służącą do wyodrębnienia cyfr danej liczby czterocyfrowej i obliczenia 
ich sumy.

5 Definiuje funkcję z parametrem służącą do wyodrębnienia cyfr dowolnej liczby całkowitej i obliczenia 
ich sumy.
Opisuje działanie instrukcji warunkowej i wykorzystuje ją do zbadania podzielności liczb.

6 Samodzielnie rozwiązuje zadania programistyczne.

9. Liczby nie tylko doskonałe

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Rozumie problem znajdowania podzielników właściwych liczby.

3 Korzysta z modułu math.

4 Z pomocą nauczyciela definiuje funkcję obliczania sumy dzielników właściwych liczby podanej jako 
parametr.

5 Definiuje funkcję wypisywania liczb doskonałych;
Testuje działanie funkcji dla różnych parametrów.

6 Samodzielnie rozwiązuje zadania programistyczne.

10. Szukaj z Pythonem

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Rozumie zasady gry Zgadnij liczbę.
Biorąc udział w grze, potrafi zastosować optymalną strategię.

3 Znajduje maksymalną liczbę kroków odgadywania danej liczby. 

4 Losuje liczby całkowite z danego zakresu.
Wykorzystuje pętlę while do znajdowania sumy cyfr liczby.

5 Analizuje schemat blokowy algorytmu obliczania sumy cyfr dowolnej liczby.
Samodzielnie implementuje grę Zgadnij liczbę w Pythonie, korzystając ze wskazówek nauczyciela.

6 Samodzielnie rozwiązuje zadaniaprogramistyczne.

11. Zrób porządek

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Opisuje porządkowanie zbioru przez proste wybieranie i zliczanie.

3 Opisuje, czym jest lista, i potrafi z niej korzystać.

4 Korzysta z funkcji związanych z listami.

5 Definiuje funkcje zliczania.

6 Samodzielnie rozwiązuje zadania programistyczne.
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12. Jak to z Gaussem było

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Korzysta z arkusza kalkulacyjnego w podstawowym zakresie.

3 Wykonuje w arkuszu proste obliczenia.
Wykorzystuje arkusz do szybkiego rozwiązywania zadań związanych z sumowaniem.
Wprowadza dane różnych typów.
Wprowadza i kopiuje proste formuły obliczeniowe.
Korzysta z funkcji Autosumowania.

4 Rozwiązuje w arkuszu proste zadania matematyczne.

5 Planuje wykonywanie obliczeń w arkuszu.
Analizuje dane zawarte w arkuszu w poszukiwaniu prawidłowości.

6 Samodzielnie formułuje wnioski.

13. Liczby, potęgi, ciągi

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Rozumie, czym jest formuła i format liczbowy, i używa ich w zadaniu.
Drukuje tabele przygotowane w arkuszu.

3 Wprowadza do arkusza serie danych formuły i funkcje.
Odróżnia i wprowadza różne formaty liczbowe.

4 Planuje wykonywanie obliczeń w arkuszu.
Porównuje ciągi liczbowe i odnajduje występujące w nich prawidłowości.

5 Analizuje dane zawarte w arkuszu.
Tworzy prosty kalkulator matematyczny.
Uniemożliwia zmianę danych w arkuszu (włącza ochronę arkusza).

6 Samodzielnie formułuje wnioski.

14. Z tabeli – wykres

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Rozumie, czym jest wykres, i drukuje go wraz z tabelą danych.

3 Przygotowuje dane do wykonania wykresu funkcji liniowej.

4 Tworzy wykresy funkcji liniowych za pomocą kreatora wykresów.

5 Opisuje i formatuje elementy wykresu.

6 Samodzielnie formułuje wnioski.

15. Przestawianie i przedstawianie danych

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Rozumie, czym jest funkcja, i z pomocą nauczyciela korzysta z kreatora funkcji.

3 Przegląda, sortuje i filtruje w arkuszu duże zestawy danych.

4 Samodzielnie korzysta z funkcji statystycznych LICZ.JEŻELI i CZĘSTOŚĆ.

5 Tworzy tabelę przestawną.

6 Samodzielnie formułuje wnioski.
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16. Dużo danych

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Korzysta z arkusza kalkulacyjnego w podstawowym zakresie.

3 Przegląda w arkuszu duże tabele i wyszukuje dane.
Korzysta z funkcji statystycznych ŚREDNIA, MIN, MAX i MEDIANA.

4 Omawia specyfikę przetwarzania rozproszonego i opisuje wybrane projekty.

5 Tworzy wykres zależności XY i wstawia linię trendu.

6 Samodzielnie formułuje wnioski.

17. Moi znajomi

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wyjaśnia, czym jest kartotekowa baza danych.

3 Wpisuje dane do arkusza udostępnionego do edycji w chmurze. 

4 Sortuje i filtruje dane.
Sprawnie wyszukuje dane o wybranych kryteriach.

5 Tworzy formularz w celu dopisywania lub poprawiania rekordów.

6 Rozbudowuje bazę danych.
Oblicza wystąpienia pewnych danych za pomocą wbudowanych funkcji.

18. Kości zostały rzucone

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wyjaśnia, czym jest doświadczenie losowe, i używa prostej funkcji losującej.
Drukuje wykresy obrazujące wyniki doświadczenia.

3 Korzysta z funkcji losowych w arkuszu.
Trafnie ocenia wynik prostego doświadczenia losowego.

4 Przeprowadza zadaną symulację prostego doświadczenia z użyciem funkcji losującej.
Wykonuje wykres wyników doświadczenia.

5 Samodzielnie planuje i przeprowadza symulację procesu o losowym przebiegu.

6 Samodzielnie planuje obliczenia i formułuje wnioski.
Proponuje doświadczenie losowe i zawczasu ocenia jego przebieg.

19. Fraktale w Scratchu i w Pythonie

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Otwiera i analizuje projekt w Scratchu.

3 Opisuje algorytm tworzenia drzewa binarnego.

4 Z pomocą nauczyciela realizuje w Pythonie algorytm dla zwykłego drzewa binarnego.

5 Realizuje w Pythonie algorytm dla drzew binarnych zwykłego i losowego.

6 Tworzy własne wariacje programu, np. dodając parametry (dwa kąty odchylenia itp.).
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20. Fraktale w smartfonie

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Otwiera i analizuje projekty w Scratchu.

3 Opisuje algorytmy tworzenia trójkąta Sierpińskiego i płatka Kocha.

4 Z pomocą nauczyciela realizuje przynajmniej jeden z algorytmów w środowisku App Lab.

5 Realizuje oba algorytmy w środowisku App Lab.

6 Realizuje własne pomysły rysunków fraktali w środowisku App Lab.

21. Kolorowa płaszczyzna

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Otwiera i analizuje projekt w Scratchu.

3 Opisuje algorytm rysowania.

4 Z pomocą nauczyciela realizuje algorytm w środowisku Processing JS Akademii Khana.

5 Korzysta z dokumentacji Processing JS i wprowadza własne zmiany.

6 Realizuje własne pomysły interaktywnej animacji.

22. Gra w życie

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Uruchamia gotowe symulacje Gry w życie na wybranej stronie internetowej.

3 Opisuje zasady Gry w życie.

4 Eksperymentuje i obserwuje etapy życia na planecie.

5 Znajduje układy, w których populacja zachowuje się w określony sposób.

6 Realizuje własną symulację Gry w życie w wybranym języku programowania.

23. Podróże z komputerem

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wskazuje serwisy i aplikacje zawierające mapy.

3 W podstawowym zakresie korzysta z serwisów zawierających mapy.

4 Korzysta z serwisów zawierających mapy i przy ich pomocy planuje podróż.
Wyjaśnia, czym są GIS i GPS.

5 Wykonuje potrzebne obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym i znajduje na mapie najbardziej centralnie 
położone miasto.
Wyjaśnia, czym jest transpozycja tabeli i jak ją można wykonać w arkuszu.

6 Samodzielnie planuje działania w arkuszu i formułuje wnioski.
Samodzielnie planuje podróż, porównuje i weryfikuje dane z różnych serwisów.
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24. Mały robot – Android

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Charakteryzuje podstawowe narzędzia systemu Android.

3 Szuka aplikacji w Sklepie Play.
Z pomocą nauczyciela instaluje aplikację zewnętrzną na urządzeniu mobilnym.

4 Instaluje aplikację na urządzeniu mobilnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

5 Biegle posługuje się samodzielnie zainstalowanym skanerem dokumentów.

6 Świadomie i celowo korzysta z wbudowanych i zewnętrznych aplikacji systemu Android.

25. Ze smartfonem na piechotę

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Z pomocą nauczyciela instaluje aplikację Traseo.

3 Omawia podstawowe punkty regulaminu korzystania z usługi Traseo.
Z pomocą nauczyciela tworzy konto na portalu www.traseo.pl.

4 Samodzielnie tworzy konto na portalu www.traseo.pl.
Z pomocą nauczyciela rejestruje i publikuje przebytą trasę.
Podczas rejestracji trasy zaznacza ciekawe miejsca na mapie i dodaje zdjęcia.

5 Samodzielnie rejestruje i publikuje przebytą trasę.

6 Opisuje zarejestrowaną i opublikowaną trasę, stosując trafne i wyczerpujące komentarze.

26. Rozszerzona rzeczywistość – tuż obok

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wyjaśnia, co oznaczają termin „rozszerzona rzeczywistość” oraz skrótowiec „AR”.

3 Korzysta z technologii AR.
Odróżni rozszerzoną rzeczywistość od rzeczywistości wirtualnej.

4 Podaje przykłady wykorzystania technologii AR.

5 Podaje przykłady sytuacji, w których zastosowanie technologii AR byłoby przydatne.

6 Wyszukuje aplikacje wykorzystujące technologię AR, instaluje je i omawia ich możliwości.

27. Rozszerzona rzeczywistość – kosmos

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Wyszukuje i opisuje omawiane na lekcji aplikacje.

3 Instaluje omawiane na lekcji aplikacje.

4 Wykorzystuje aplikacje, np. wykonując zdjęcia w aplikacji Spacecraft 3D.

5 Wyszukuje i obsługuje inne aplikacje wykorzystujące technologię AR.

6 Wyszukuje aplikacje wykorzystujące technologię AR, instaluje je i omawia ich możliwości.
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28. Ucz się w sieci – Akademia Khana

Ocena Wymagania edukacyjne

2 Opisuje możliwości nauki informatyki w Akademii Khana.
Wyjaśnia pojęcie „MOOC”.

3 Znajduje serwisy oferujące MOOC.
Krótko charakteryzuje kursy informatyczne w Akademii Khana.

4 Znajduje kursy w serwisach oferujących MOOC.
Korzysta z kursów informatycznych w Akademii Khana.

5 Potrafi zanalizować przydatność kursów w serwisach oferujących MOOC.

6 Samodzielnie wykonuje ćwiczenia w ramach kursów informatycznych w Akademii Khana.

29. Ucz się i rozwijaj zainteresowania w sieci

Ocena Wymagania edukacyjne

2 W podstawowym zakresie korzysta ze wskazanych aplikacji i serwisów. 

3 W pełnym zakresie korzysta ze wskazanych aplikacji i serwisów.

4 Korzysta z samodzielnie znalezionych aplikacji i serwisów wspomagających naukę 
i rozwijających zainteresowania.

5 Buduje własną bazę wiedzy.

6 Prezentuje w klasie wyszukane aplikacje i serwisy wspomagające naukę i rozwijające zainteresowania i
poddaje je krytycznej ocenie pod kątem użytkowości oraz przydatności.
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