
Ocenianie przedmiotowe z informatyki na IV etapie edukacyjnym 

zakres podstawowy 

III Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu 

ważne od roku szkolnego 2015/2016 

1. Cele oceniania 

 wdrażanie do systematycznej pracy i samooceny 

 informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce 

 dostarczanie rodzicom i nauczycielowi informacji o postępach oraz trudnościach ucznia 

 umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy 

 pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie ucznia do dalszej pracy 

 

2. Zasady sprawdzania osiągnięć ucznia 

 oceny wystawione przez nauczyciela są jawne 

 uczeń w ciągu semestru powinien otrzymać minimum 3 oceny cząstkowe z minimum dwóch różnych 

form pomiaru, systematycznie rozłożone w czasie 

 uczeń po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej dwóch tygodni) ma prawo nie być oceniany przez 

tydzień (nieobecność związana z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi) 

 brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, 

oddawanie do oceny prac nienapisanych samodzielnie, plagiatów z Internetu równa się ocenie 

niedostatecznej 

 

3. Skala ocen 

Przyjmuje się następującą skalę ocen bieżących, semestralnych i końcowych: 

6 cel celujący 

5 bdb bardzo dobry 

4 db dobry 

3 dst dostateczny 

2 dps dopuszczający 

1 ndst niedostateczny 

 

Skala oceniania: 

celujący 100% + zadanie dodatkowe 
bardzo dobry 95% - 100% 
dobry 75% - 94% 
dostateczny 50% -74% 
dopuszczający 30% - 49% 
niedostateczny 0% - 29% 

 



4. Tryb oceniania 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

 ćwiczenia wykonywane podczas lekcji,  

 odpowiedzi na pytania, 

 udział w projekcie grupowym, 

 zadania domowe, 

 aktywność na lekcji, 

 ćwiczenia sprawdzające. 

Aktywność ucznia lub brak aktywności oraz praca na lekcji może być oceniana znakiem „+” lub „-”. Trzy „+” 

to ocena bardzo dobra, trzy „-” to ocena niedostateczna. 

Ocena ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji 

W trakcie zajęć nauczyciel zwraca szczególną uwagę na samodzielność wykonywania ćwiczeń przez 

uczniów i korzystanie z instrukcji, a nie wyłącznie z pomocy „sąsiedzkiej” czy pytań kierowanych do 

nauczyciela. Nauczyciel obserwuje czy działania podejmowane przez uczniów w celu rozwiązania zadania 

wynikają z wiedzy na dany temat i nabytych umiejętności, czy są to działania świadome oraz czy uczeń 

wykonuje wszystkie czynności planowo i nie działa chaotycznie lub przypadkowo. Premiowani są 

uczniowie, którzy wykonają zadanie samodzielnie i poprawnie, jednakże czas wykonania zadania nie jest 

być miernikiem oceny, ponieważ niektórzy uczniowie mniej sprawnie posługują się klawiaturą czy myszą. 

Gdy wykonywane ćwiczenie ma być podsumowaniem większego działu, w ocenie uwzględnia się 

opanowanie wszystkich umiejętności przewidzianych w programie dla danego tematu. 

Ocena odpowiedzi na pytania 

W trakcie wykonywania przez uczniów ćwiczeń zadawane są pytania o zastosowaną metodę lub sposób 

otrzymania danego rozwiązania. Oceniany jest sposób formułowania odpowiedzi: czy uczeń posługuje się 

słownictwem potocznym, czy też używa określeń fachowych i rozumie ich znaczenie.  

Ocena udziału w projekcie grupowym 

Wykonanie przez uczniów projektu grupowego pozwala na sprawdzenie i ocenę nabytych kompetencji oraz 

podsumowanie omówionych treści nauczania. W pracy grupowej każdy uczeń jest oceniany za wykonanie 

cząstkowego zadania, składającego się na cały projekt. Na ocenę wpływa: wkład pracy, zaangażowanie 

i umiejętność pracy w zespole. 

Ocena zadań domowych 

Uczniowie powinni systematycznie odrabiać zadania domowe, np. udzielanie odpowiedzi na pytania 

dotyczące tematu omawianego na lekcji. Zadania powinny być odrabiane w zeszycie przedmiotowym.  

Ocena aktywności na lekcji 

Uczeń poprawnie odpowiadający na lekcji na pytania dodatkowe, wykonujący dodatkowe ćwiczenia jest za 

to oceniany. 

Ocena ćwiczeń sprawdzających  

Na ocenę ćwiczenia wpływa wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią.  

 

5. Nieprzygotowania do lekcji 

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze. Nieprzygotowanie obejmuje: 

nieprzygotowanie do odpowiedzi, kartkówki, brak zadania domowego, brak zeszytu. 



Uczeń ma obowiązek uzupełnić nieodrobione zadania domowe i przyswoić materiał, którego nie opanował 

na zajęciach. 

6. Wymagania edukacyjne 

Cele kształcenia - wymagania ogólne 

I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci 

komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-

komunikacyjnych.  

II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za 

pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji 

multimedialnych.  

III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem 

podejścia algorytmicznego.  

IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i 

umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.  

V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.  

Treści nauczania - wymagania szczegółowe 

1. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:  

1. przedstawia sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: liczb, znaków, 

obrazów, animacji, dźwięków;  

2. wyjaśnia funkcje systemu operacyjnego i korzysta z nich; opisuje różne systemy operacyjne;  

3. przedstawia warstwowy model sieci komputerowych, określa ustawienia sieciowe danego 

komputera i jego lokalizacji w sieci, opisuje zasady administrowania siecią komputerową w 

architekturze klient-serwer, prawidłowo posługuje się terminologią sieciową korzysta z usług 

w sieci komputerowej, lokalnej i globalnej, związanych z dostępem do informacji, wymianą 

informacji i komunikacją;  

4. zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń związanych z technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, poznaje nowe programy i systemy oprogramowania.  

2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, 

współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji. 

Uczeń:  

1. projektuje relacyjną bazę danych z zapewnieniem integralności danych;  

2. stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej bazie danych (język 

SQL);  

3. tworzy aplikację bazodanową, w tym sieciową, wykorzystującą język zapytań, kwerendy, 

raporty; zapewnia integralność danych na poziomie pól, tabel, relacji;  

4. znajduje odpowiednie informacje niezbędne do realizacji projektów z różnych dziedzin;  

5. opisuje mechanizmy związane z bezpieczeństwem danych: szyfrowanie, klucz, certyfikat, 

zapora ogniowa.  

3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:  

1. wykorzystuje zasoby i usługi sieci komputerowych w komunikacji z innymi użytkownikami, 

w tym do przesyłania i udostępniania danych;  

2. bierze udział w dyskusjach w sieci (forum internetowe, czat).  

4. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, 

animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Uczeń:  

1. opisuje podstawowe modele barw i ich zastosowanie;  

2. określa własności grafiki rastrowej i wektorowej oraz charakteryzuje podstawowe formaty 

plików graficznych, tworzy i edytuje obrazy rastrowe i wektorowe z uwzględnieniem warstw 

i przekształceń;  

3. przetwarza obrazy i filmy, np.: zmienia rozdzielczość, rozmiar, model barw, stosuje filtry;  



4. wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania zależności funkcyjnych ido zapisywania 

algorytmów.  

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie 

podejścia algorytmicznego. Uczeń:  

1. analizuje, modeluje i rozwiązuje sytuacje problemowe z różnych dziedzin;  

2. stosuje podejście algorytmiczne do rozwiązywania problemu;  

3. formułuje przykłady sytuacji problemowych, których rozwiązanie wymaga podejścia 

algorytmicznego i użycia komputera;  

4. dobiera efektywny algorytm do rozwiązania sytuacji problemowej i zapisuje go w wybranej 

notacji;  

5. posługuje się podstawowymi technikami algorytmicznymi;  

6. ocenia własności rozwiązania algorytmicznego (komputerowego), np. zgodność ze 

specyfikacją, efektywność działania;  

7. opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy prowadzące do otrzymania poprawnego 

rozwiązania problemu: od sformułowania specyfikacji problemu po testowanie rozwiązania;  

8. posługuje się metodą "dziel i zwyciężaj" w rozwiązywaniu problemów;  

9. stosuje rekurencję w prostych sytuacjach problemowych;  

10. stosuje podejście zachłanne w rozwiązywaniu problemów;  

11. opisuje podstawowe algorytmy i stosuje:  

a. algorytmy na liczbach całkowitych, np.:  

 reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym, w tym w dwójkowym 

i szesnastkowym,  

 sprawdzanie, czy liczba jest liczbą pierwszą, doskonałą  

 rozkładanie liczby na czynniki pierwsze,  

 iteracyjna i rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa,  

 iteracyjne i rekurencyjne obliczanie wartości liczb Fibonacciego,  

 wydawanie reszty metodą zachłanną  

b. algorytmy wyszukiwania i porządkowania (sortowania), np.:  

 jednoczesne znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze: 

algorytm naiwny i optymalny,  

 algorytmy sortowania ciągu liczb: bąbelkowy, przez wybór, przez wstawianie 

liniowe lub binarne, przez scalanie, szybki, kubełkowy,  

c. algorytmy numeryczne, np.:  

 obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego,  

 obliczanie wartości wielomianu za pomocą schematu Homera,  

 zastosowania schematu Homera: reprezentacja liczb w różnych systemach 

liczbowych, szybkie podnoszenie do potęgi,  

 wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia,  

 obliczanie pola obszarów zamkniętych,  

d. algorytmy na tekstach, np.:  

 sprawdzanie, czy dany ciąg znaków tworzy palindrom, anagram,  

 porządkowanie alfabetyczne,  

 wyszukiwanie wzorca w tekście,  

 obliczanie wartości wyrażenia podanego w postaci odwrotnej notacji polskiej,  

e. algorytmy kompresji i szyfrowania, np.:  

 kody znaków o zmiennej długości, np. alfabet Morse'a, kod Huffmana,  

 szyfr Cezara,  

 szyfr przestawieniowy,  

 szyfr z kluczem jawnym (RSA),  

 wykorzystanie algorytmów szyfrowania, np. w podpisie elektronicznym,  

f. algorytmy badające własności geometryczne, np.:  

 sprawdzanie warunku trójkąta,  

 badanie położenia punktów względem prostej,  

 badanie przynależności punktu do odcinka,  

 przecinanie się odcinków,  



 przynależność punktu do obszaru,  

 konstrukcje rekurencyjne: drzewo binarne, dywan Sierpińskiego, płatek 

Kocha;  

12. projektuje rozwiązanie problemu (realizację algorytmu) i dobiera odpowiednią strukturę 

danych;  

13. stosuje metodę zstępującą i wstępującą przy rozwiązywaniu problemu;  

14. dobiera odpowiednie struktury danych do realizacji algorytmu, w tym struktury dynamiczne;  

15. stosuje zasady programowania strukturalnego i modularnego do rozwiązywania problemu;  

16. opisuje własności algorytmów na podstawie ich analizy;  

17. ocenia zgodność algorytmu ze specyfikacją problemu;  

18. oblicza liczbę operacji wykonywanych przez algorytm;  

19. szacuje wielkość pamięci potrzebnej do komputerowej realizacji algorytmu;  

20. bada efektywność komputerowych rozwiązań problemów;  

21. przeprowadza komputerową realizację algorytmu i rozwiązania problemu;  

22. sprawnie posługuje się zintegrowanym środowiskiem programistycznym przy pisaniu i 

uruchamianiu programów;  

23. stosuje podstawowe konstrukcje programistyczne w wybranym języku programowania, 

instrukcje iteracyjne i warunkowe, rekurencję, funkcje i procedury, instrukcje wejścia i 

wyjścia, poprawnie tworzy strukturę programu;  

24. dobiera najlepszy algorytm, odpowiednie struktury danych i oprogramowanie do rozwiązania 

postawionego problemu;  

25. dobiera właściwy program użytkowy lub samodzielnie napisany program do 

rozwiązywanego zadania;  

26. ocenia poprawność komputerowego rozwiązania problemu na podstawie jego testowania;  

27. wyjaśnia źródło błędów w obliczeniach komputerowych (błąd względny, błąd bezwzględny);  

28. realizuje indywidualnie lub zespołowo projekt programistyczny z wydzieleniem jego 

modułów, w ramach pracy zespołowej, dokumentuje pracę zespołu.  

6. Uczeń wykorzystuje komputer oraz programy i gry edukacyjne do poszerzania wiedzy i umiejętności 

z różnych dziedzin:  

1. opracowuje indywidualne i zespołowe projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe z 

wykorzystaniem metod i narzędzi informatyki;  

2. korzysta z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do 

kształcenia na odległość.  

3. Uczeń wykorzystuje komputer i technologie informacyjno-komunikacyjne do rozwijania 

swoich zainteresowań, opisuje zastosowania informatyki, ocenia zagrożenia i ograniczenia, 

docenia aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki:  

1. opisuje najważniejsze elementy procesu rozwoju informatyki i technologii 

informacyjno-komunikacyjnych;  

2. wyjaśnia szanse i zagrożenia dla rozwoju społecznego i gospodarczego oraz dla 

obywateli, związane z rozwojem informatyki i technologii informacyjno-

komunikacyjnych;  

3. stosuje normy etyczne i prawne związane z rozpowszechnianiem programów 

komputerowych, bezpieczeństwem i ochroną danych oraz informacji w komputerze i 

w sieciach komputerowych;  

4. omawia zagadnienia przestępczości komputerowej, w tym piractwo komputerowe, 

nielegalne transakcje w sieci;  

5. przygotowuje się do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia 

informatycznego.  

 

 

 



7. Wymagania na poszczególne oceny 

1. Wokół informacji i Internetu 

Wyszukiwanie informacji w Internecie 

2 3 4 5 6 

Wyszukuje adresy 

stron WWW 

zawierające proste 

hasło – korzysta 

z wyszukiwarki 

internetowej. 

Zna zasady nawigacji 

po stronie WWW, 

poruszając się po 

wybranych stronach 

internetowych. 

Wie, czym są Internet 

i strona WWW oraz 

zna genezę powstania 

Internetu. 

Wymienia wybrane 

usługi Internetowe. 

Podaje opisy i 

zastosowania 

wyszukiwarki 

internetowej, katalogu 

stron WWW i portalu. 

Szuka informacji w 

Internecie, konstruując 

złożone hasło. 

Omawia rozwój usług 

internetowych, 

wskazując 

najważniejsze fakty. 

Wyjaśnia, na czym 

polega przeglądanie 

strony internetowej. 

Potrafi właściwie 

zawęzić obszar 

poszukiwań, aby 

szybko odszukać 

informacje. 

Korzysta z 

encyklopedii 

i słowników w wersji 

elektronicznej. 

Omawia organizację 

informacji w WWW. 

Wyjaśnia postać 

adresu URL. 

Potrafi zastosować 

różne narzędzia do 

wyszukiwania 

informacji, 

usprawniając szukanie 

informacji. 

Właściwie porządkuje 

informacje o stronach 

WWW. 

Potrafi odpowiednio 

ocenić przydatność 

i wiarygodność 

informacji. 

Potrafi formułować 

własne wnioski i 

spostrzeżenia 

dotyczące rozwoju 

Internetu,  jego 

znaczenia dla różnych 

dziedzin gospodarki i 

dla własnego rozwoju. 

Wyszukuje, gromadzi 

i właściwie 

selekcjonuje 

informacje, tworząc 

złożone projekty z 

różnych dziedzin.  

Stosowanie przepisów prawa 

2 3 4 5 6 

Zna podstawowe 

przepisy prawa 

dotyczące korzystania 

z cudzych materiałów 

i stosuje je w praktyce.  

Zna podstawowe 

zasady korzystania z 

programów 

komputerowych. 

Rozumie konieczność 

posiadania licencji na 

programy 

komputerowe.  

Jest świadomy 

istnienia przestępstw 

komputerowych. 

Wie, co jest 

przedmiotem prawa 

autorskiego i co jemu 

nie podlega.  

Zna pojęcie licencji. 

Wymienia 

przykładowe rodzaje 

darmowych licencji. 

Wymienia 

przykładowe rodzaje 

przestępstw 

komputerowych. 

Wyjaśnia wybrane 

przepisy prawa 

autorskiego, m.in.: 

„dozwolony użytek 

utworów”, zasady 

korzystania z cudzego 

utworu bez pytania  o 

zgodę, ochrona 

wizerunku. 

Omawia przykładowe 

rodzaje licencji na 

programy 

komputerowe. 

Omawia wybrane 

przykłady przestępstw 

komputerowych. 

Potrafi uzasadnić 

zastosowanie 

wybranego przepisu 

prawa w konkretnym 

przypadku. Podaje 

przykłady łamania 

wybranych przepisów 

prawa. Omawia 

różnice pomiędzy 

różnymi rodzajami 

licencji. Sprawdza, na 

podstawie jakiej 

licencji jest 

rozpowszechniany 

dany program. 

Wyjaśnia zasady tej 

licencji. 

Potrafi samodzielnie 

interpretować 

ważniejsze przepisy 

prawa autorskiego 

dotyczące korzystania 

z różnych źródeł 

informacji i ochrony 

programów 

komputerowych.  

Wyszukuje dodatkowe 

informacje na temat 

przestępstw 

komputerowych.  

Komunikacja i wymiana informacji w Internecie 

2 3 4 5 6 



Wymienia 

podstawowe zasady 

pisania listów 

elektronicznych. 

Podaje przykładowe 

sposoby komunikacji 

i wymiany informacji z 

wykorzystaniem 

Internetu. 

 

Poprawnie redaguje 

listy elektroniczne, 

dbając o ich formę i 

treść.  

Omawia wybrane 

formy komunikacji i 

wymiany informacji. 

Korzysta z nich, 

stosując zasady 

netykiety. 

Rozumie różnice 

między. czatem 

i grupą dyskusyjną. 

Wyjaśnia, na czym 

polega komunikacja w 

czasie rzeczywistym. 

Rozróżnia 

poszczególne formy 

komunikowania się 

przez Sieć.  

Rozróżnia 

poszczególne 

sposoby wymiany 

informacji. 

Omawia działanie 

poczty elektronicznej. 

Wie, na czym polega 

tworzenie sieciowego 

dziennika i w jaki 

sposób współtworzy 

się treści w Sieci. 

Potrafi dokonać 

analizy porównawczej 

różnych form 

komunikacji i wymiany 

informacji, podając 

opis poszczególnych 

form i niezbędne 

wymagania. 

Porównuje metody 

dostępu do poczty 

elektronicznej. 

Współtworzy zasoby 

w Sieci, np. zakłada 

blog lub umieszcza 

wpisy w Wikipedii. 

Wie, na czym polega 

telefonia internetowa 

(VoiP) i Internet 

mobilny. 

 

Samodzielnie 

wyszukuje w różnych 

źródłach informacje na 

temat nowoczesnych 

możliwości 

korzystania z 

Internetu, np. za 

pomocą urządzeń 

mobilnych. 

Zna zasady netykiety. 

Podaje przynajmniej 

dwie korzyści 

wynikające z rozwoju 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

(TIK). 

Jest świadomy 

istnienia zagrożeń 

wynikających 

z rozwoju TIK. 

Podaje zalety 

korzystania  

z komunikacji za 

pomocą Internetu. 

Wymienia 

podstawowe 

zagrożenia wynikające 

z rozwoju technologii 

informacyjno-

komunikacyjnej. 

 

Omawia korzyści i 

zagrożenia dotyczące 

korzystania z różnych 

form komunikacji 

i wymiany informacji 

z wykorzystaniem 

Internetu. 

Bierze aktywny udział 

w debacie na temat 

szans i zagrożeń 

wynikających 

z rozwoju TIK. 

Potrafi samodzielnie 

ocenić znaczenie 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnej w 

komunikacji i 

wymianie informacji. 

Zna najnowsze 

osiągnięcia w tej 

dziedzinie. 

Korzystanie z e-usług 

2 3 4 5 6 

Wymienia 

przykładowe  

e-usługi, np. e-

nauczanie, e-banki, e-

sklepy, e-aukcje. 

Wie, na czym polegają 

nauczanie i praca na 

odległość. 

Omawia przykładowe  

e-usługi.  

Korzysta z wybranych  

e-usług, np. e-

learningu. 

Jest świadomy 

istnienia zagrożeń 

wynikających 

z korzystania z e-

usług. 

Omawia zalety i wady 

poszczególnych e-

usług. 

Zna i stosuje zasady 

bezpiecznego 

korzystania 

z poszczególnych e-

usług.  

Wyjaśnia działanie e-

banku; podaje metody 

zabezpieczeń. 

Podaje zasady 

korzystania z 

poszczególnych e-

usług. 

Wie, czym jest podpis 

elektroniczny. 

Potrafi przedstawić 

własne wnioski z 

analizy zalet i wad 

poszczególnych e-

usług.  

Korzystając z 

dodatkowych źródeł, 

znajduje najnowsze 

informacje na temat e-

usług.  

 

 

2. Wokół dokumentów komputerowych 

 

Metody opracowywania dokumentów tekstowych 

2 3 4 5 6 

Zna i stosuje 

podstawowe zasady 

Właściwie dzieli tekst 

na akapity. 

Zmienia ustawienia 

strony – wielkość 

Przygotowuje 

poprawnie 

Samodzielnie odkrywa 

nowe możliwości 



redagowania 

i formatowania tekstu.  

Wstawia tabelę i 

wykonuje podstawowe 

operacje na 

komórkach tabeli. 

Zapisuje dokument w 

pliku w folderze 

domyślnym.  

Poprawia tekst, 

wykorzystując 

możliwości 

wyszukiwania 

i zamiany znaków 

oraz słowniki: 

ortograficzny 

i synonimów.  

Stosuje tabulację i 

wcięcia. 

Wykorzystuje edytor 

równań do pisania 

prostych wzorów. 

Stosuje automatyczną 

numerację i 

wypunktowanie. 

marginesów, 

orientację strony, 

rozmiar papieru. 

Znajduje błędy 

redakcyjne w tekście. 

Stosuje różne typy 

tabulatorów, potrafi 

zmienić ich ustawienia 

w całym tekście.  

Stosuje konspekty 

numerowane. 

zredagowany i 

sformatowany tekst, 

dostosowując formę 

tekstu do jego 

przeznaczenia. 

Redaguje złożone 

wzory matematyczne. 

Samodzielnie 

wyszukuje opcje menu 

potrzebne do 

rozwiązania 

dowolnego problemu. 

Wykonuje konwersję 

tekstu na tabelę i 

odwrotnie. 

edytora tekstu, 

przygotowując 

dokumenty tekstowe. 

Tworzy dokumenty 

tekstowe, stosując 

poprawnie wszystkie 

poznane zasady  

redagowania i 

formatowania tekstu. 

Zna podstawowe 

zasady pracy z 

dokumentem 

wielostronicowym 

(redaguje nagłówek, 

stopkę wstawia 

numery stron). 

Wie, w jakim celu 

stosuje się style 

tekstu. Stosuje style 

nagłówkowe.  

Przygotowuje 

konspekt dokumentu. 

Tworzy spis treści. 

Stosuje wybrane 

szablony do 

przygotowywania 

różnych dokumentów. 

Wie, czym są 

odwołania w tekście. 

Tworzy spis treści. 

Potrafi zredagować 

inną stopkę i inny 

nagłówek dla stron 

parzystych i 

nieparzystych. 

Rozmieszcza tekst 

w kolumnach. 

Potrafi stosować 

różne style tekstu, 

modyfikuje istniejące. 

Umieszcza podpisy 

pod rysunkami; tworzy 

spis ilustracji. 

Stosuje przypisy. 

Korzysta z podziału 

tekstu na sekcje. 

Wie, czym jest makro. 

Tworzy własne style 

tekstu. 

Potrafi utworzyć 

własne makro i 

zastosować je 

w dokumencie. 

Przygotowuje 

profesjonalny tekst – 

pismo, sprawozdanie, 

z  zachowaniem 

wszystkich zasad 

redagowania 

i formatowania 

tekstów. 

Tworzenie prezentacji multimedialnych 

2 3 4 5 6 

Zna podstawowe 

zasady tworzenia 

prezentacji 

multimedialnej. 

Tworzy prezentację 

składającą się z kilku 

slajdów z 

zastosowaniem 

animacji 

niestandardowych.  

Korzysta z szablonów 

slajdów. Umieszcza 

na slajdach tekst i 

obrazy. 

Zapisuje prezentację 

we wskazanym 

folderze docelowym. 

Potrafi uruchomić 

pokaz slajdów. 

Przygotowuje 

prezentację na zadany 

temat na podstawie 

konspektu. 

Zmienia kolejność 

slajdów. 

Ustawia przejścia 

poszczególnych 

slajdów.  

Wie, do czego służą 

poszczególne widoki 

slajdów.  

Potrafi ustawić inne tło 

dla każdego slajdu. 

Wstawia do slajdu 

wykresy, tabele, 

równania 

matematyczne, efekty 

dźwiękowe.  

Potrafi właściwie 

zaplanować 

prezentację na zadany 

temat. 

Pracuje z widokami 

slajdów. 

Wstawia dźwięki z 

plików spoza listy 

standardowej. 

Zmienia tło, wstawia 

obiekty i hiperłącza. 

Umieszcza przyciski 

akcji. 

Dopasowuje przejścia 

między slajdami. 

Dodaje animacje 

i efekty dźwiękowe do 

obiektów. 

Prezentuje swoje 

prace przed klasą.  

Wstawia podkład 

muzyczny odtwarzany 

podczas całej 

prezentacji. 

Przygotowuje 

materiały informacyjne 

dla uczestników 

pokazu i 

przeprowadza pokaz. 

Konwertuje 

przygotowaną 

prezentację do 

formatu 

umożliwiającego 

publikację w 

Internecie. Otwiera ją 

lokalnie w 

przeglądarce 

internetowej 

Potrafi samodzielnie 

zaprojektować i 

przygotować 

multimedialną 

prezentację na 

wybrany temat, 

cechującą się 

ciekawym ujęciem 

zagadnienia, 

interesującym 

układem slajdów. 

 

  



Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 

2 3 4 5 6 

Zna podstawowe 

zastosowania arkusza 

kalkulacyjnego. 

Potrafi zaznaczyć 

zadany blok komórek. 

Ustawia liczbowy 

format danych. 

Samodzielnie pisze 

formułę wykonującą 

jedno z czterech 

podstawowych działań 

arytmetycznych 

(dodawanie, 

odejmowanie, 

mnożenie, dzielenie). 

Potrafi zastosować 

kopiowanie i wklejanie 

formuł. 

Tworzy prosty wykres.  

Zapisuje utworzony 

skoroszyt we 

wskazanym folderze 

docelowym. 

Rozróżnia zasady 

adresowania w 

arkuszu 

kalkulacyjnym. 

Stosuje adresowanie 

bezwzględne wtedy, 

gdy jest to 

uzasadnione. 

Potrafi tworzyć 

formuły wykonujące 

bardziej 

zaawansowane 

obliczenia 

(potęgowanie, 

pierwiastkowanie, 

z zastosowaniem 

nawiasów). 

Tworzy wykres 

składający się z wielu 

serii danych, dodając 

do niego odpowiednie 

opisy. 

Ustawia inne formaty 

danych poza 

liczbowym. 

Formatuje tabelę. 

Poprawnie planuje 

tabelę w arkuszu 

kalkulacyjnym, 

umieszczając w niej 

dane liczbowe i opisy. 

Stosuje adresowanie 

mieszane wtedy, gdy 

jest to uzasadnione. 

Stosuje formatowanie 

warunkowe tabeli 

arkusza 

kalkulacyjnego. 

Zna zastosowania 

różnych typów 

wykresów. 

Dostosowuje typ 

wykresu do danych, 

jakie ma 

przedstawiać. 

Potrafi narysować 

wykres wybranej 

funkcji 

matematycznej. 

Drukuje tabelę 

utworzoną w arkuszu 

kalkulacyjnym. 

Potrafi układać 

rozbudowane formuły 

z zastosowaniem 

funkcji arkusza 

kalkulacyjnego. 

Potrafi stosować filtry 

i selekcjonować dane 

na podstawie 

zaawansowanych 

kryteriów. 

Korzysta z filtrów. 

Tworzy wykres funkcji 

trygonometrycznej . 

Dopasowuje wygląd 

arkusza 

kalkulacyjnego po 

wydruku, dobiera 

ustawienia strony, 

ustawia podział stron i 

obszar wydruku. 

Potrafi przeprowadzić 

analizę 

przykładowego 

problemu i opracować 

właściwy algorytm 

obliczeń. 

Potrafi rejestrować 

makra, stosować je w 

celu ułatwiania 

wykonywania często 

powtarzanych 

czynności. 

Zna i stosuje 

podstawowe funkcje 

arkusza 

kalkulacyjnego: 

SUMA, ŚREDNIA. 

Korzysta z możliwości 

wstawiania funkcji. 

Potrafi zastosować 

funkcję JEŻELI. 

Potrafi stosować 

wybrane funkcje 

arkusza 

kalkulacyjnego do 

rozwiązywania zadań 

z różnych 

przedmiotów. 

Stosuje wybrane 

funkcje arkusza 

kalkulacyjnego: 

statystyczne, logiczne, 

matematyczne, 

tekstowe, daty i czasu. 

Stosuje zagnieżdżoną 

funkcję JEŻELI. 

Zna działanie i 

zastosowanie 

większości funkcji 

dostępnych w arkuszu 

kalkulacyjnym. 

Tworzenie bazy danych 

2 3 4 5 6 

Na przykładzie 

gotowego pliku bazy 

danych potrafi omówić 

jej strukturę – określić, 

jakie informacje są 

w niej pamiętane. 

Wymienia obiekty 

bazy danych: tabele, 

formularze, zapytania, 

raporty. Zapoznaje się 

z nimi, korzystając 

z gotowej bazy 

danych.  

Potrafi dodać nowe 

rekordy, korzystając z 

Rozumie organizację 

danych w bazach 

danych. 

Wyjaśnia pojęcia: 

baza danych, rekord i 

pole. 

Na podstawie 

przygotowanych 

formularzy ćwiczy 

wprowadzanie 

i aktualizację danych. 

Tworzy prostą bazę 

danych, składającą się 

z dwóch tabel: planuje 

zawartość tabel. 

Omawia etapy 

przygotowania bazy 

danych. 

Określa odpowiednio 

typy danych.  

Tworzy formularz 

z podformularzem. 

Modyfikuje formularz, 

korzystając z widoku 

projektu. 

 

Rozumie, co oznacza 

przetwarzanie danych 

w bazach danych.  

Potrafi uzasadnić, 

dlaczego warto 

umieszczać dane 

w kilku tabelach 

połączonych relacją. 

Rozumie pojęcia 

relacji i klucza 

podstawowego. 

Projektuje formularze 

do wprowadzania 

danych. 

Potrafi zaprojektować 

samodzielnie 

relacyjna bazę danych 

(składającą się z 

trzech tabel). Ustala 

typy pól. Projektuje 

wygląd formularzy.  



gotowego formularza.  Definiuje relacje. 

Tworzy formularz, 

korzystając z kreatora. 

Potrafi wyświetlić 

wynik gotowego 

zapytania i omówić, 

czego zapytanie 

dotyczy. 

Modyfikuje gotowe 

zapytania. 

Tworzy proste 

zapytania, ustalając 

kryterium dla jednego 

pola. 

Prezentuje informacje, 

korzystając z 

przygotowanych 

raportów.  

Stosuje filtry do 

prostego 

wyszukiwania. Tworzy 

zapytania. 

Przygotowuje 

kwerendę wybierającą 

na podstawie dwóch 

tabel. 

Zna sposób 

przygotowania 

korespondencji 

seryjnej 

z wykorzystaniem 

danych z bazy 

danych. 

Tworzy złożone 

zapytania. 

Przygotowuje nowe 

raporty na podstawie 

wcześniej 

przygotowanych 

zapytań.  

W edytorze tekstu 

przygotowuje listy 

seryjne i etykiety 

adresowe, korzystając 

z danych zapisanych 

w bazie danych. 

Potrafi budować 

złożone kwerendy z 

dwóch lub więcej tabel 

połączonych. 

Planuje i projektuje 

raporty. 

Grafika komputerowa 

2 3 4 5 6 

Z pomocą nauczyciela 

korzysta z wybranego 

programu do 

tworzenia grafiki 

rastrowej. 

Wyszukuje potrzebne 

funkcje w menu 

programu. 

Z pomocą nauczyciela 

korzysta z wybranego 

programu do 

tworzenia grafiki 

rastrowej. 

Wyszukuje potrzebne 

funkcje w menu 

programu. 

Zna formaty plików 

graficznych. 

Opracowuje grafikę 

rastrową: stosuje 

warstwy i selekcje, 

zmianę kontrastu i 

nasycenia kolorów, 

kadrowanie 

i skalowanie. 

Wykonuje proste 

projekty w grafice 

wektorowej, 

korzystając z 

możliwości wstawiania 

Autokształtów 

(Kształtów) w 

edytorze tekstu. 

Sprawne korzysta z 

Pomocy wbudowanej 

do programów w celu 

znalezienia 

szczegółowych 

sposobów 

rozwiązania danego 

problemu. 

Dostrzega różnice 

między grafiką 

rastrową i wektorową. 

Opracowuje grafikę 

rastrową: uzyskuje 

efekty specjalne 

dzięki zastosowaniu 

tzw. filtrów. 

Tworzy proste 

kompozycje, 

korzystając z 

wybranego programu 

do tworzenia grafiki 

wektorowej. 

Rozumie znaczenie 

zapisu pliku 

graficznego w danym 

formacie – zależnie od 

przeznaczenia. 

Omawia zalety, wady i 

zastosowanie 

wybranych formatów 

plików grafiki 

rastrowej.  

Potrafi zastosować 

odpowiedni format 

pliku graficznego. 

Zapisuje pliki 

w różnych formatach. 

Opracowuje grafikę 

wektorową: 

przekształca obraz 

(pochyla, obraca), 

grupuje obiekty.  

Samodzielnie 

zapoznaje się 

z możliwościami 

wybranego programu 

graficznego, 

przygotowując 

złożone projekty z 

różnych dziedzin. 

Zna źródła obrazów 

cyfrowych i sposoby 

opracowywania zdjęć 

z wykorzystaniem 

wybranego programu 

komputerowego. 

Potrafi wykonać prostą 

obróbkę zdjęcia 

zapisanego w postaci 

cyfrowej. 

Potrafi utworzyć album 

zdjęć, korzystając z 

materiałów 

przygotowanych 

wcześniej lub 

zapisanych na CD 

dołączonym do 

podręcznika. 

Skanuje obrazy, 

korzystając ze 

skanera. Rozumie, 

czym jest 

rozdzielczość.  

Potrafi opracować 

zeskanowaną grafikę. 

Edytuje krótkie filmy.  

Potrafi posłużyć się 

aparatem i kamerą 

cyfrową –przenosi 

zdjęcia, filmy do 

pamięci komputera.  

Opracowuje film, 

korzystając z 

materiałów 

przygotowanych 

wcześniej lub 

zapisanych na CD 

dołączonym do 

Dyskutuje na temat 

źródeł obrazów 

cyfrowych i sposobów 

opracowywania 

obrazów (zdjęć) i 

filmów, dzieląc się 

własnymi 

doświadczeniami w 

tym zakresie. 

Udostępnia filmy w 

Internecie. 

Samodzielnie 



podręcznika. zapoznaje się 

z programami 

komputerowymi 

umożliwiającymi 

edycję filmów i 

obróbkę obrazów. 

Tworzenie stron internetowych 

2 3 4 5 6 

Wie, w jaki sposób 

zbudowane są strony 

WWW. 

Zna najważniejsze 

narzędzia do 

tworzenia stron 

internetowych. 

Wie, na czym polega 

tworzenie strony 

internetowej.  

Zapoznaje się z 

przykładowym 

źródłem strony 

internetowej, 

przeglądając strukturę 

pliku. 

Potrafi przygotować 

prostą stronę 

internetową, używając 

dowolnego edytora 

tekstu.  

Wie, czym są szablony 

do tworzenia stron. 

Umie tworzyć akapity 

i wymuszać podział 

wiersza, dodawać 

nagłówki do tekstu, 

zmieniać krój i 

wielkość czcionki. 

Wie, jak wstawiać linie 

rozdzielające. 

Umie wstawiać 

hiperłącza, korzystać z 

kotwic. 

Rozumie strukturę 

plików HTML. 

Potrafi tworzyć proste 

strony w języku 

HTML, używając 

edytora tekstowego. 

Zna funkcje i 

zastosowanie 

najważniejszych 

znaczników HTML. 

Potrafi wstawiać 

grafikę do 

utworzonych stron. 

Umie tworzyć listy 

wypunktowane 

i numerowane. 

Zna nazewnictwo 

kolorów. 

Umie wstawiać tabele 

do tworzonych stron i 

je formatować. 

Wstawia tabele. 

Koduje polskie znaki. 

Umieszcza łącza 

hipertekstowe. 

Stosuje kolory. 

Zna zagadnienia 

dotyczące 

promowania stron 

WWW. 

Potrafi stworzyć 

własny, rozbudowany 

serwis WWW 

i przygotować go w 

taki sposób, żeby 

wyglądał estetycznie i 

zachęcał do 

odwiedzin. 

Zna większość 

znaczników HTML. 

Wie, że na stronach 

internetowych niektóre 

treści mogą być 

generowane  

dynamiczne. 

Podaje przykłady 

stosowania stylów 

CSS.  

Wyjaśnia, na czym 

polega dynamiczne 

przetwarzanie strony; 

podaje przykłady 

skryptów i omawia ich 

rodzaje. 

Zna najczęściej 

wykorzystywane 

atrybuty CSS i 

sposoby określania 

ich wartości. 

Omawia sposoby 

publikowania strony 

w Internecie. 

Zna zasady 

dynamicznego 

przetwarzania stron.  

Analizuje wady i zalety 

różnych sposobów 

publikowania i 

promowania stron w 

Internecie.  

Przygotowuje stronę 

do publikacji w 

Internecie i ją 

publikuje. 

Potrafi wstawiać do 

utworzonej strony 

proste skrypty 

napisane w języku 

JavaScript. 

 

3.  Wokół komputera, sieci i programów komputerowych 

 

Komputer 

2 3 4 5 6 

Wymienia i omawia 

podstawowe elementy 

komputera. 

Podaje przykłady 

urządzeń 

peryferyjnych. 

Omawia podstawowy 

Klasyfikuje środki i 

narzędzia TI. 

Charakteryzuje 

przykładowe 

urządzenia 

peryferyjne. 

Omawia rodzaje 

Potrafi określić funkcje 

i podstawowe 

parametry środków TI. 

Charakteryzuje 

narzędzia TI. 

Omawia rodzaje 

pamięci masowych. 

Wymienia 

podstawowe układy 

mieszczące się na 

płycie głównej. 

Charakteryzuje ich 

parametry. 

Wie, w jakim celu 

Potrafi dobrać pełną  

konfigurację sprzętu i 

oprogramowania do 

danego zastosowania.  

Dokonuje analizy 

porównawczej 

różnych systemów 



zestaw 

oprogramowania, 

który może być 

zainstalowany na 

komputerze. 

Wymienia urządzenia 

peryferyjne. 

programów 

komputerowych i 

potrafi określić ich 

przeznaczenie. 

Wie, co to znaczy 

zainstalować i 

odinstalować program.  

Potrafi określić, ile 

wolnego miejsca jest 

na dysku. 

Wymienia 

podstawowe typy 

plików. 

Potrafi zainstalować 

program 

komputerowy.  

Rozumie rolę systemu 

operacyjnego. 

Wymienia popularne 

systemy. 

tworzy się partycje na 

dysku twardym. 

Instaluje sterowniki 

urządzeń.  

Potrafi 

scharakteryzować 

różne systemy 

operacyjne.  

Dba o prawidłowe 

funkcjonowanie 

komputera, 

przeprowadzając 

wszystkie niezbędne 

testy. 

operacyjnych. 

Praca w sieci komputerowej 

2 3 4 5 6 

Wie, czym jest sieć 

komputerów i 

dlaczego komputery 

łączy się w sieć.  

Korzysta z 

podstawowych usług 

sieci. 

Wymienia 

podstawowe klasy 

sieci. Rozumie pojęcie 

logowania się do sieci. 

Omawia podstawowe 

sposoby łączenia 

komputerów w sieć.  

Wymienia korzyści 

płynące z połączenia 

komputerów w sieć. 

Zna podstawy 

konfiguracji sieci 

(protokoły sieciowe, 

identyfikacja 

sieciowa). 

Wymienia elementy 

niezbędne do budowy 

sieci. 

Potrafi udostępniać 

zasoby komputera. 

Omawia korzyści 

płynące z połączenia 

komputerów w sieć. 

Omawia przykładowe 

schematy sieci: 

domowej i szkolnej. 

Udostępnia zasoby w 

sieci. 

Potrafi mapować 

zasoby komputera.  

Wie, czym jest maska 

podsieci. 

Bezpieczeństwo i ochrona danych 

2 3 4 5 6 

Wymienia sposoby 

ochrony danych w 

komputerach i 

sieciach 

komputerowych. 

Zna zasady ochrony 

danych w 

komputerach i 

sieciach 

komputerowych. 

Rozumie potrzebę 

wykonywania 

podstawowych 

operacji 

porządkujących 

zasoby komputera 

oraz stosowania 

podstawowych zasad 

ochrony własnych 

dokumentów i 

zasobów komputera. 

Zna sposoby ochrony 

przed utratą danych. 

Podając przykłady, 

dyskutuje na temat 

odmian złośliwego 

oprogramowania i 

oprogramowania 

zabezpieczającego 

komputer. 

Dzieli się własnymi 

doświadczeniami w 

zakresie 

bezpieczeństwa i 

ochrony danych w 

komputerach. 

Algorytmika i programowanie  

2 3 4 5 6 

Zapisuje prosty 

algorytm liniowy 

w postaci listy 

kroków. 

Zna podstawowe 

zasady 

prezentacji 

Wyjaśnia pojęcie 

algorytmu oraz 

zależności między 

problemem, 

algorytmem 

i programem. 

Wyjaśnia pojęcie 

Omawia etapy 

rozwiązywania problemu 

(zadania). 

Buduje schemat blokowy 

algorytmu z warunkiem 

prostym.  

Prezentuje algorytmy 

Analizuje algorytmy, 

w których występują 

powtórzenia i określa, 

od czego zależy 

liczba powtórzeń. 

Buduje schemat 

blokowy algorytmu z 

Potrafi samodzielnie 

napisać specyfikację 

określonego zadania. 

Buduje schemat 

blokowy algorytmu, w 

którym wystąpią 

złożone sytuacje 



algorytmów 

w postaci 

schematów 

blokowych (zna 

podstawowe bloki 

potrzebne do 

budowania 

schematu 

blokowego). 

Analizuje gotowy 

schemat blokowy 

prostego 

algorytmu. 

specyfikacja 

problemu. 

Określa dane do 

zadania oraz wyniki i 

zapisuje prosty 

algorytm liniowy oraz 

z warunkami w 

postaci listy kroków. 

Buduje schemat 

blokowy prostego 

algorytmu liniowego; 

analizuje schemat 

blokowy algorytmu 

z rozgałęzieniami. 

Wie, na czym polega 

iteracja. 

iteracyjne za pomocą listy 

kroków i schematu 

blokowego. 

Testuje rozwiązania. 

warunkiem złożonym.  warunkowe.  

Buduje schemat 

blokowy określonego 

algorytmu 

iteracyjnego. 

Wie, na czym 

polega 

programowanie. 

Analizuje gotowe 

proste programy 

zapisane w 

wybranym języku 

programowania. 

Klasyfikuje języki 

programowania. 

Pisze proste programy 

w wybranym języku 

programowania, 

używając 

podstawowych 

poleceń. 

Zna pojęcia: translacja, 

kompilacja, interpretacja.  

Wyjaśnia, na czym polega 

prezentacja algorytmu 

w postaci programu. 

Realizuje prostą sytuację 

warunkową w wybranym 

języku programowania. 

Wyjaśnia pojęcia: 

interpretacja, 

kompilacja. Odróżnia 

kompilację od 

interpretacji. 

Realizuje prostą 

sytuację warunkową 

w wybranym języku 

programowania. 

Zapisuje złożony 

algorytm w wybranym 

języku 

programowania. 

 

 

8. Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach 

 rodzice są informowani o postępach i osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, a także 

w czasie spotkań indywidualnych z nauczycielem informatyki lub wychowawcą klasy  

 informację o planowanej ocenie semestralnej i rocznej podaje się uczniowi i rodzicom miesiąc przed 

semestralnym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w 

dzienniku 

 informację o zagrożeniu oceną niedostateczną semestralną i roczną lub nieklasyfikowaniu z 

przedmiotu podaje się miesiąc przed semestralnym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku, a uczeń poświadcza swoim podpisem 

9. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowane jest do jego indywidualnych 

możliwości. Uwzględnia ono zalecenia opinii lub orzeczenia PPP, jego zaangażowanie w proces 

dydaktyczny oraz postępy w nauce. 
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