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Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki 

 
I Postanowienia ogólne. 

1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: 

 Statut szkoły 

 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 Podstawa programowa (Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r.            

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej … Dz. U. 2017 r. poz.356) 

 Program nauczania informatyki w szkole podstawowej dla klas IV-VIII „ Lubię to!” 

Wydawnictwa Nowa Era 

2. Celem Przedmiotowych Zasad Oceniania (PZO) jest jasne określenie zasad, którymi będzie kierował 

się nauczyciel przy wystawianiu ocen z informatyki. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizowanych w szkole programów nauczania, w tym – dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; 

 udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien się dalej uczyć; 

 udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

 dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce ucznia 

oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Uczniowie zostają zapoznani z PZO na pierwszej lekcji informatyki w nowym roku szkolnym. 

6. W sprawach nieokreślonych niniejszym PZO obowiązują przepisy wewnątrzszkolnych zasad oceniania (WZO). 

 
II. Sposoby sprawdzania postępów ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadzane jest systematycznie w ciągu całego roku 

szkolnego w oparciu o: 

 

 Ćwiczenia praktyczne (obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji lub w 

domu). 

 Sprawdziany (przeprowadzane w formie pisemnej lub praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i 

umiejętności ucznia z całego rozdziału) zapowiedziany na tydzień przed, informacja 

w dzienniku elektronicznym; czas trwania do 45 minut; ocena wpisana do dziennika kolorem 

czerwonym. 

 Testy on-line (przeprowadzane przez Internet, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia          

z całego rozdziału) zapowiedziany na tydzień przed, informacja w dzienniku elektronicznym; czas trwania do 

45 minut; ocena wpisana do dziennika kolorem czerwonym. 

 Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia          

z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech). 
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 Praca domowa jest praktyczną lub pisemną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 

zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

 Dodatkowa aktywność i praca ucznia podczas lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, za 

pomocą plusów i minusów. 

 Prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo przez dłuższy okres czasu, wykonanie pomocy 

naukowych, prezentacji. 

 Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych  i 

międzyszkolnych). 

 

 
III Zasady oceniania. 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 

3. Ustala się następującą częstotliwość i różnorodność oceniania w półroczu : 

 liczba prac kontrolnych: 1 – 3 

 minimalna liczba ocen – 4 

 ilość kartkówek – b/o 

4. Prace kontrolne (prace klasowe, testy, sprawdziany, kartkówki) są obowiązkowe. 

5. Prace pisemne powinny być oceniane przez nauczyciela w terminie: 

1) kartkówki – w okresie nie przekraczającym tygodnia; 

2) pozostałe prace – w okresie nie przekraczającym dwóch tygodni od dnia ich napisania przez uczniów. 

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wg 

poniższych zasad: 

1) ze wszystkimi sprawdzonymi pracami pisemnymi uczniowie zapoznają się w szkole po rozdaniu ich przez 

nauczyciela; 

2) kartkówki, ocenione i poprawione przez nauczyciela są przekazywane uczniowi celem ich poprawy w zeszycie 

przedmiotowym; 

3) prace kontrolne (prace klasowe, testy, sprawdziany) uczniów są przechowywane przez nauczyciela do końca 

roku szkolnego; uczeń otrzymuje do domu pisemną informację zwrotną (IZ); 

4) rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac kontrolnych swoich dzieci na terenie szkoły, w czasie 

dyżuru nauczycieli lub po ustaleniu z nim innego terminu, przy czym nie może być on 

wcześniejszy niż termin napisania/wykonania pracy z danego zakresu przez wszystkich uczniów. 

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

8. Jeżeli uczeń opuścił prace kontrolną z przyczyn losowych, to powinien ją napisać/wykonać i odesłać w ciągu 

2 tygodni od powrotu do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem.  

9. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową bez usprawiedliwienia, będzie ją pisał w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela przedmiotu. 

10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego pisania pracy kontrolnej uczeń otrzymuje w 

dzienniku wpis ppn (praca pisana niesamodzielnie), pracę kontrolną pisze jeszcze raz w 

terminie ustalonym z nauczycielem, a jego zachowanie zostaje opisane w zakładce uwaga i 

znajduje odzwierciedlenie w ocenie z zachowania 

11. Uczeń ma prawo poprawy ocen z prac kontrolnych (pracy klasowej, testu, sprawdzianu, zadania praktycznego) 

w terminie dwóch tygodni. Uczeń każdą pracę poprawia tylko raz. Otrzymana ocena jest wpisana do dziennika 

obok oceny pierwotnej. Natomiast jeśli jest to ocena niedostateczna, 

to wpisana nie będzie, ale fakt braku poprawy będzie odnotowany skrótem: b.p. 

12. Poprawa pracy klasowej z której uczeń otrzymał ocenę niedostateczną jest dla niego obowiązkowa. 
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Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych 

form pisemnych) bez konieczności podawania przyczyny. Ma jednak ob zgłosić to nauczycielowi. 

Nieprzygotowanie może dotyczyć braku zadania domowego, podręcznika, zeszytu i przyborów koniecznych do 

zajęć. W przypadku nie zgłoszenia lub kolejnego nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureaci lub finaliści 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. 

14. Ocena za aktywność w czasie lekcji wystawiona jest zgodnie z zasadami ustalonymi przez 

nauczyciela. 

 

 

Obszary aktywności podlegające ocenianiu: 

Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który: 

– opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, 

– stosuje i wykorzystuje zaawansowane funkcje programu nie omawiane na zajęciach, 

– dysponuje wiedzą wykraczającą poza wymagania programowe, 

– samodzielnie dostrzega i rozwiązuje problemy, 

– proponuje i wykonuje wyjątkowo przemyślane, funkcjonalne i estetyczne projekty, 

– uczestniczy w konkursach i zajmuje w nich punktowane miejsca, 

– z własnej inicjatywy pomaga innym. 

Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który: 

– opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, 

– wykazuje i potrafi wykorzystać wiedzę o funkcjach programu, 

– biegle wykorzystuje urządzenia peryferyjne, 

– właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do realizacji zadań, 

– do rozwiązania problemu potrafi zastosować różne metody, 

– wykonuje prace estetyczne i przemyślane nie popełniając żadnych błędów. 

Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który: 

– nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je na poziomie 

przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, 

– wykazuje dobry poziom wiedzy o programie i jego funkcjach, 

– samodzielnie wykonuje zadania, 

– podejmuje się zadań dodatkowych o niewielkiej skali trudności, 

– popełnia tylko nieliczne błędy, 

– wykonuje prace estetyczne, 

– do rozwiązania problemu stosuje szablonowe rozwiązania, 

– jest aktywny na zajęciach. 

Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który: 

– opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są 

konieczne do dalszego kształcenia. 

– widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania. 

– nie rozumie problemów, które przed nim postawiono, 

– stara się pracować samodzielnie i zgodnie z poleceniami, wykorzystuje przy tym w sposób 

poprawny podstawowe funkcje programu, 

– w pracy popełnia często błędy, 

– nie przywiązuje wagi do estetycznego wyglądu swojej pracy, 

– w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym. 
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Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który: 

– czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, 

– nie rozumie do końca problemów, które przed nim postawiono, 

– nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, jednak z pomocą nauczyciela potrafi wykonać 

i rozwiązać proste zadania, 

– opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej, 

– wykazuje chęci do pracy. 

Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który: 

– nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań, 

– nie rozumie problemów, które przed nim postawiono, 

– nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej, 

– nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, nawet z pomocą nauczyciela, 

– nie potrafi nawet w minimalnym stopniu radzić sobie z problemem, 

– nie posiada wiedzy dotyczącej wymaganych umiejętności, 

– lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci współpracy, 

– nie podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela. 

 
IV NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I INFORMACJA O WYNIKACH KSZTAŁCENIA 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne to oceny wynikające ze średniej ważonej. 

2. Przy ustalaniu oceny półrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z 

poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności i wag: 

a) prace klasowe, testy on-line oraz uzyskanie wyróżnienia w konkursach co najmniej szczebla 

międzyszkolnego - waga 4 

b) kartkówki - waga 2 

c) zadania praktyczne – waga 2 

d) odpowiedzi ustne – waga 2 

e) prace projektowe – waga 3 

f) aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia (+ i – przy czym pięć plusów to piątka, 

a pięć minusów to jedynka) – waga 1 

g) prace domowe (w tym zadania rozwiązane z wykorzystaniem platformy edukacyjnej) - waga 1 

h) przygotowanie do lekcji (posiadanie na lekcji podręcznika, zeszytu, materiałów, itp. ocena po 

wykorzystaniu limitu nie przygotowań, czy tez całościowa ) – waga 1 

i) inne formy aktywności (udział w konkursach, kółku z programowania itp.)– waga 1 

3. Prace pisemne i praktyczne są oceniane za pomocą punktów przeliczanych na oceny według 

następujących progów punktowych* i **: 

 celujący 100% i rozwiązanie zadania dodatkowego, którego zakres nie wykracza poza 

program nauczania; 

 bardzo dobry powyżej 90% do 100%; 

 dobry powyżej 75% do 90%; 

 dostateczny powyżej 50% do 75%; 

 dopuszczający powyżej 30% do 50%; 

 niedostateczny do 30%. 

UWAGA: 

*Zestawy zadań muszą zawierać odpowiednią liczbę zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia wymagane na 

ocenę dopuszczającą tak, by każdemu uczniowi umożliwić osiągnięcie sukcesu w postaci uzyskania oceny pozytywnej. 
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** Obniża się próg wymagań na ocenę dopuszczającą do 20 % dla ucznia o obniżonych wymaganiach z tego 

przedmiotu nauczania, który pisze ten sam rodzaj testu co pozostali uczniowie bez wydłużonego czasu. 

4. Oceną wyjściową do wystawienia oceny półrocznej i końcowo rocznej jest średnia ważona. Przyjmuje się 

następujące kryteria przy jej wystawieniu. 

Średnia ważona Ocena półroczna 

1,60 ≤ W < 2,60 dopuszczająca 

2,60 ≤ W < 3,60 dostateczna 

3,60 ≤ W < 4,60 dobra 

4,60 ≤ W < 5,50 bardzo dobra 

W ≥5,50 celująca 

 
V Oznaczenia używane przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym 

W dzienniku lekcyjnym nauczyciel obok ocen wyrażanych cyfrowo lub słownie może stosować następujące      skróty: 

np. – brak przygotowania do zajęć (2 w czasie jednego półrocza) 

+ aktywność (pięć na piątkę) 

- brak aktywności - nieprzygotowanie (pięć na jedynkę) 

b.p - brak poprawy oceny  

 
VI Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 

1. Ogólne treści nauczania, z jakimi zapoznaje się uczeń są zgodne z treściami programu, jaki jest realizowany w 

klasie, do której uczęszcza. Tylko w przypadku uczniów ze sprawnością intelektualną niższą niż przeciętna 

możliwe jest obniżenie wymagań przy założeniu, że obniżenie kryteriów jakościowych nie prowadzi do 

zejścia poniżej podstawy programowej ( zakres wiedzy i umiejętności musi bowiem dać szansę uczniowi na 

sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego). 

2. Uczniowie z orzeczonymi przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną trudnościami w uczeniu się są 

oceniani z tych samych obszarów aktywności. Wymagania edukacyjne dostosowuje się 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Obszary dostosowania obejmują: 

- warunki procesu edukacyjnego tj. zasady, metody, formy, środki dydaktyczne, 

- zewnętrzną organizację nauczania (np. posadzenie ucznia słabosłyszącego w pierwszej ławce), 

- warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności (metody i formy sprawdzania oraz kryteria 

oceniania). 

4. Każdorazowo w pracy z uczniem uwzględnia się zapisy znajdujące się w opinii z PPP. 

5. Oceny pozytywne otrzymuje uczeń , gdy widać jego pracę i wysiłek, gdy potrafi on ocenić swoje możliwości, 

wybierać zadania, które jest w stanie rozwiązać, umie pokonywać strach, nieśmiałość, zadawać pytania 

dotyczące danego problemu zadania, umie współpracować w grupie będąc czynnym uczestnikiem jej prac, a nie 

biernym obserwatorem. 

6. Punkty uzyskane z prac kontrolnych (prace kasowe, sprawdziany, kartkówki, zadania projektowe, testy on-line, 

zadania domowe, ćwiczenia praktyczne) przeliczane są na stopnie wg zasady: obniża się próg wymagań na 

ocenę dopuszczającą do 20 % dla ucznia o obniżonych wymaganiach 

z przedmiotu, który pisze ten sam rodzaj testu co pozostali uczniowie bez wydłużonego czasu. 
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VII Wymagania edukacyjne z informatyki dla poszczególnych klas 

 
1. Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), 

dopełniające (D) i wykraczające poza program nauczania (W). 

a. Wymagania konieczne (K) – obejmują  wiadomości i umiejętności 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. 

1. Wymagania podstawowe (P) – obejmują wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, 

przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie nauki. 

b. Wymagania rozszerzające (R) – obejmują  wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są  
przydatne na kolejnych poziomach kształcenia. 

c. Wymagania dopełniające (D) – obejmują  wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu 

trudności, wykorzystywane do rozwiazywania zadań  problemowych. 

2. Wymagania wykraczające (W) – obejmują  stosowanie zdobytych wiadomości i umiejętności w 

sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych. 

3. Wymienione poziomy wymagań odpowiadają w przybliżeniu ocenom szkolnym w następującym zakresie: ocena 

dopuszczająca – wymagania z poziomu K, 

ocena dostateczna – wymagania z poziomów K i P, ocena 

dobra – wymagania z poziomów: K, P i R, 

ocena bardzo dobra – wymagania z poziomów: K, P, R i D, 

ocena celująca – wymagania z poziomów: K, P, R, D i W. 

 
4. Szczegółowe wymagania na oceny w poszczególnych klasach stanowią załącznik nr 1 do niniejszego PZO 

 
VIII Ewaluacja 

Przedmiotowe zasady oceniania podlega ewaluacji, która odbywa się po zakończeniu roku szkolnego w oparciu 

o wyniki w nauce, spostrzeżenia nauczycieli oraz ze względu na zmiany w podstawie 

programowej ( polega na wówczas na weryfikacji wymagań na poziom podstawowy i ponadpodstawowy) czy też 

zmiany zapisów w Statucie szkoły i WZO. 
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Wymagania edukacyjne z informatyki dla poszczególnych klas 

 Klasa IV 

Wymagania 

konieczne 

Uczeń: 

Wymagania 

podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania 

rozszerzające 

Uczeń: 

Wymagania 

dopełniające 

Uczeń: 

 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 

 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, 

 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, 

 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 Paint 

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, 
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programie Paint 

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 

 porządkuje 

zawartość 

folderu, 

 rysuje w 

programie Paint 

obiekty z 

wykorzystaniem 

Kształtów, 

zmienia wygląd 

ich konturu i 

wypełnienia, 

 tworzy kopię 

obiektu z życiem 

klawisza Ctrl, 

 używa klawisza 

Shift podczas 

rysowania koła 

oraz poziomych i 

pionowych linii, 

 pracuje w dwóch 

oknach programu 

Paint, 

 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 

 tworzy strukturę 

folderów, 

porządkując swoje 

pliki, 

 rozpoznaje typy 

znanych plików na 

podstawie ich 

rozszerzeń, 

 tworzy obraz 

w programie Paint 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 

 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 
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skrypty określające 

ruch postaci po 

scenie, 

 uruchamia skrypty i 

zatrzymuje ich 

działanie, 

 buduje w 

programie 

Scratch proste 

skrypty 

określające 

sterowanie 

postacią za 

pomocą 

klawiatury, 

 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. 

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, 

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 

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. 
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  wymienia i dotyczące  

stosuje opcje zaznaczania 

wyrównania 

tekstu względem 

i usuwania tekstu, 

 wymienia 

marginesów, 

 zmienia tekst na 

obiekt WordArt, 

podstawowe zasady 

formatowania tekstu 

i stosuje je podczas 

 używa gotowych sporządzania 

stylów do 

formatowania 

tekstu w 

dokumentów, 

 stosuje opcję Pokaż 

wszystko, aby 

dokumencie, 

 stosuje listy 

wielopoziomowe 

dostępne w 

sprawdzić 

poprawność 

formatowania, 

 formatuje obiekt 

edytorze tekstu. WordArt, 

 tworzy nowy styl do 

 formatowania 

 tekstu, 

 modyfikuje 

 istniejący styl, 

 definiuje listy 

 wielopoziomowe. 
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Klasa V 

Wymagania 

konieczne 

Uczeń: 

Wymagania 

podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania 

rozszerzające 

Uczeń: 

Wymagania 

dopełniające 

Uczeń: 

Wymagania 

wykraczające 

Uczeń: 

 zmienia krój 

czcionki 

 zmienia wielkość 

czcionki 

 ustawia 

pogrubienie, 

pochylenie 

(kursywę) 

i podkreślenie 

tekstu 

 zmienia kolor 

tekstu 

 wyrównuje akapit 

na różne sposoby 

 umieszcza 

w dokumencie 

obiekt WordArt i 

formatuje go 

 wykorzystuje 

skróty 

klawiszowe 

podczas pracy 

w edytorze tekstu 

 podczas edycji 

tekstu 

wykorzystuje tzw. 

twardą spację oraz 

miękki enter 

 sprawdza 

poprawność 

ortograficzną i 

gramatyczną 

tekstu, 

wykorzystując 

odpowiednie 

narzędzia 

 formatuje 

dokument 

tekstowy według 

podanych 

wytycznych 

 używa opcji Pokaż 

wszystko do 

sprawdzenia 

formatowania tekstu 

 dodaje wcięcia na 

początku akapitów 

 samodzielnie 

dopasowuje 

formatowanie 

dokumentu do jego 

treści, wykazując się 

wysokim poziomem 

estetyki 

 przygotowuje w 

grupie plakat 

informujący 

o określonym 

wydarzeniu 

 wymienia 

elementy, 

z których składa 

się tabela 

 wstawia do 

dokumentu tabelę o 

określonej liczbie 

kolumn 

i wierszy 

 dodaje do tabeli 

kolumny i wiersze 

 usuwa z tabeli 

kolumny i wiersze 

 wybiera i ustawia 

styl tabeli 

z dostępnych 

w edytorze tekstu 

 zmienia kolor 

wypełnienia 

komórek oraz ich 

obramowania 

 formatuje tekst 

w komórkach 

 korzysta 

z narzędzia Rysuj 

tabelę do 

dodawania, 

usuwania oraz 

zmiany wyglądu 

linii tabeli 

 używa tabeli do 

porządkowania 

różnych danych 

wykorzystywanych w 

życiu codziennym 

 używa tabeli do 

przygotowania 

krzyżówki 

 zmienia tło strony 

dokumentu 

 dodaje do tekstu 

obraz z pliku 

 wstawia do 

dokumentu 

kształty 

 dodaje 

obramowanie 

strony 

 wyróżnia tytuł 

dokumentu za 

pomocą opcji 

WordArt 

 zmienia rozmiar i 

położenie 

wstawionych 

elementów 

graficznych 

 zmienia 

obramowanie i 

wypełnienie 

kształtu 

 formatuje obiekt 

WordArt 

 używa narzędzi z 

karty 

Formatowanie do 

podstawowej 

obróbki graficznej 

obrazów 

 przygotowuje 

w grupie komiks 

przestawiający krótką, 

samodzielnie 

wymyśloną historię 
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 współpracuje w grupie podczas tworzenia projektu 

 wykorzystuje poznane narzędzia do formatowania tekstu 

 wstawia do dokumentu obrazy, kształty, obiekty WordArt oraz zmienia ich wygląd 

 zmienia tło strony oraz dodaje obramowanie 

 ustala cel 

wyznaczonego 

zadania 

 zbiera dane 

potrzebne do 

zaplanowania 

wycieczki 

 osiąga wyznaczony 

cel bez 

wcześniejszej 

analizy problemu 

 analizuje trasę 

wycieczki 

i przestawia różne 

sposoby jej 

wyznaczenia 

 wybiera 

najlepszą trasę 

wycieczki 

 buduje 

w programie 

Scratch skrypt 

liczący długość 

trasy 

 formułuje zadanie dla 

kolegów i koleżanek z 

klasy 

 wczytuje do gry 

gotowe tło 

z pulpitu 

 dodaje do 

projektu postać z 

biblioteki 

 rysuje tło gry np. w 

programie Paint 

 ustala miejsce 

obiektu na scenie 

przez podanie jego 

współrzędnych 

 buduje skrypty do 

przesuwania 

duszka za pomocą 

klawiszy 

 dodaje drugi 

poziom gry 

 używa zmiennych 

 dodaje do gry 

dodatkowe postaci 

poruszające się 

samodzielnie 

i utrudniające 

graczowi osiągnięcie 

celu 

 przygotowuje projekt, 

który przedstawia ruch 

słońca na niebie 

 buduje skrypty do 

przesuwania 

duszka po scenie 

 korzysta z bloków z 

kategorii Pisak do 

rysowania linii na 

scenie podczas 

ruchu duszka 

 zmienia grubość, 

kolor i odcień 

pisaka 

 buduje skrypt do 

rysowania 

kwadratów 

 buduje skrypty do 

rysowania 

dowolnych figur 

foremnych 

 tworzy skrypt, dzięki 

któremu duszek 

napisze określone 

słowo na scenie 

 buduje skrypty do 

rysowania figur 

foremnych 

 wykorzystuje 

skrypty do 

rysowania figur 

foremnych przy 

budowaniu 

skryptów do 

rysowania rozet 

 korzysta z opcji 

Tryb Turbo 

 korzysta ze 

zmiennych 

określających 

liczbę boków i ich 

długość 

 wykorzystuje bloki 

z kategorii 

Wyrażenia do 

obliczenia kątów 

obrotu duszka przy 

rysowaniu rozety 

 buduje skrypt 

wykorzystujący 

rysunek składający 

się z trzech rozet 

 dodaje slajdy do 

prezentacji 

 wpisuje tytuł 

prezentacji na 

 wybiera motyw dla 

tworzonej 

prezentacji 

 dodaje obrazy, 

dopasowuje ich 

wygląd 

i położenie 

 przygotowuje 

czytelne slajdy 

 zbiera materiały, 

planuje i tworzy 

prezentację na 

określony temat 
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pierwszym 

slajdzie 

 zmienia wariant 

motywu 

 stosuje zasady 

tworzenia 

prezentacji 

  

  korzysta z opcji 

Album 

fotograficzny 

i dodaje do niego 

zdjęcia z dysku 

 dodaje podpisy 

pod zdjęciami 

 zmienia układ 

obrazów 

w albumie 

 formatuje 

wstawione 

zdjęcia, 

korzystając z 

narzędzi w 

zakładce 

Formatowanie 

 wstawia do albumu 

pola tekstowe i 

kształty 

 usuwa tło ze 

zdjęcia 

 samodzielnie 

przygotowuje 

prezentację 

przedstawiającą 

określoną historię, 

uzupełnioną 

o ciekawe opisy 

 wstawia do 

prezentacji obiekt i 

formatuje go 

 tworzy 

prezentację ze 

zdjęciami 

 wstawia do 

prezentacji obiekt 

WordArt 

 dodaje przejścia 

między slajdami 

 dodaje animacje 

do elementów 

prezentacji 

 określa czas 

trwania przejścia 

między slajdami 

 określa czas 

trwania animacji 

 dodaje dźwięki do 

przejść i animacji 

 ustawia przejścia 

między slajdami i 

animacje, 

dostosowując czas 

ich trwania do 

zawartości 

prezentacji 

 wstawia do 

prezentacji obrazy 

wykonane 

w programie Paint i 

dodaje do nich 

Ścieżki ruchu 

 dodaje do 

prezentacji 

muzykę z pliku 

 dodaje do 

prezentacji film 

z pliku 

 ustawia odtwarzanie 

wstawionej muzyki 

na wielu slajdach 

 ustawia 

odtwarzanie 

dźwięku w pętli 

 zmienia moment 

odtworzenia 

dźwięku lub filmu 

na Automatycznie 

lub Po kliknięciu 

 zapisuje 

prezentację jako 

plik wideo 

 korzysta 

z dodatkowych 

ustawień dźwięku: 

stopniowej zmiany 

głośności oraz 

przycinania 

 korzysta 

z dodatkowych 

ustawień wideo: 

stopniowe 

rozjaśnianie 

i ściemnianie oraz 

przycinanie 

 wykorzystuje 

w prezentacji 

samodzielnie 

nagrane dźwięki i 

filmy 

 tworzy prostą 

prezentację z 

obrazami 

pobranymi 

z Internetu 

 dodaje do 

prezentacji 

dodatkowe 

elementy: kształty i 

pola tekstowe 

 formatuje 

dodatkowe 

elementy 

wstawione do 

prezentacji 

 zmienia kolejność i 

czas trwania 

animacji, 

dopasowując je do 

historii 

 przedstawia 

w prezentacji dłuższą 

historię, wykorzystując 

przejścia, animacje 
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   przedstawionej 

w prezentacji 

i korzysta 

z zaawansowanych 

ustawień 

 omawia budowę 

okna programu 

Pivot Animator 

 tworzy prostą 

animację 

składającą się z 

kilku klatek 

 dodaje tło do 

animacji 

 tworzy animację 

składającą się 

z większej liczby 

klatek, 

przedstawiającą 

radosną postać 

 tworzy płynne 

animacje 

 tworzy animacje 

przedstawiające 

krótkie historie 

 przygotowuje 

animację 

przedstawiającą 

idącą postać 

 uruchamia okno 

tworzenia postaci 

 tworzy postać 

kucharza 

w edytorze postaci i 

dodaje ją do 

projektu 

 edytuje dodaną 

postać 

 tworzy rekwizyty 

dla postaci 

 tworzy animację z 

wykorzystaniem 

stworzonej przez 

siebie postaci 

 przygotowuje 

w grupie zabawną, 

kilkuminutową 

animację 

 wykorzystuje własne 

postaci w animacji 

przestawiającej krótką 

historię 

 współpracuje w grupie podczas tworzenia projektu 

 przygotowuje i zmienia tło animacji 

 samodzielnie tworzy nową postać 

 przygotowuje animację postaci pokonującej przeszkody 

 zapisuje plik w formacie umożliwiającym odtworzenie animacji na każdym komputerze 
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Klasa VI 

Wymagania 

konieczne 

Uczeń: 

Wymagania 

podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania 

rozszerzające 

Uczeń: 

Wymagania 

dopełniające 

Uczeń: 

Wymagania 

wykraczające 

Uczeń: 

wprowadza dane 

do komórek 

zmienia szerokość 

kolumn 

formatuje komórki dodaje arkusze do 

skoroszytu 

kopiuje i wkleja 

dane do różnych 

arkuszy 

zmienia nazwy 

arkuszy 

zmienia kolory kart 

arkuszy 

przygotowuje tabelę z 

danymi określonymi 

przez nauczyciela, 

wykazując się 

estetyką i dbałością o 

szczegóły oraz 

wykorzystując 

dodatkowe narzędzia, 

np. Scal i wyśrodkuj 

zmienia krój, kolor i 

wielkość czcionki 

użytej w komórkach 

wykorzystuje 

automatyczne 

wypełnianie, aby 

wstawić do tabeli 

kolejne liczby 

porządkuje dane w 

tabeli według 

określonych 

wytycznych 

używa formatowania 

warunkowego, aby 

wyróżnić określone 

wartości 

porządkuje dane w 

tabeli według więcej 

niż jednego 

kryterium 

wykorzystuje 

formatowanie 

warunkowe oraz 

sortowanie danych do 

czytelnego 

przedstawienia 

określonych danych 

korzysta z opcji 

Filtruj, aby pokazać 

tylko niektóre dane 

 tworzy własne 

formuły do obliczeń 

w tworzonych 

formułach 

wykorzystuje 

adresy komórek 

wykonuje 

obliczenia, 

korzystając z formuł 

SUMA oraz 

ŚREDNIA 

korzysta z arkusza 

kalkulacyjnego w 

codziennym życiu, 

np. do tworzenia 

własnego budżetu 

wykorzystuje arkusz 

kalkulacyjny w 

sytuacjach 

nietypowych, np. do 

obliczania wskaźnika 

masy ciała (BMI) 

prezentuje dane na 

wykresie 

zmienia wygląd 

wykresu 

dodaje lub usuwa 

elementy wykresu 

dobiera typ wykresu 

do rodzaju 

prezentowanych 

danych 

analizuje dane 

przedstawione na 

wykresie i je opisuje 

wprowadza dane 

do komórek 

zmienia 

szerokość 

kolumn 

formatuje 

komórki 

dodaje arkusze 

do skoroszytu 

kopiuje i wkleja 

dane do różnych 

arkuszy 

zmienia nazwy 

arkuszy 

zmienia kolory 

kart arkuszy 

przygotowuje 

tabelę z danymi 

określonymi przez 

nauczyciela, 

wykazując się 

estetyką i dbałością 

o szczegóły oraz 

wykorzystując 
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    dodatkowe 

narzędzia, np. 

Scal i wyśrodkuj 

zmienia krój, 

kolor i wielkość 

czcionki użytej w 

komórkach 

wykorzystuje 

automatyczne 

wypełnianie, aby 

wstawić do tabeli 

kolejne liczby 

porządkuje dane w 

tabeli według 

określonych 

wytycznych 

używa 

formatowania 

warunkowego, 

aby wyróżnić 

określone 

wartości 

porządkuje dane w 

tabeli według 

więcej niż jednego 

kryterium 

wykorzystuje 

formatowanie 

warunkowe oraz 

sortowanie 

danych do 

czytelnego 

przedstawienia 

określonych 

danych 

korzysta z opcji 

Filtruj, aby 

pokazać tylko 

niektóre dane 

 tworzy własne 

formuły do 

obliczeń 

w tworzonych 

formułach 

wykorzystuje 

adresy komórek 

wykonuje 

obliczenia, 

korzystając z 

formuł SUMA 

oraz ŚREDNIA 

korzysta z arkusza 

kalkulacyjnego w 

codziennym życiu, 

np. do tworzenia 

własnego 

budżetu 

wykorzystuje 

arkusz 

kalkulacyjny w 

sytuacjach 

nietypowych, np. 

do obliczania 

wskaźnika masy 

ciała (BMI) 

prezentuje dane 

na wykresie 

zmienia wygląd 

wykresu 

dodaje lub usuwa 

elementy wykresu 

dobiera typ 

wykresu do 

rodzaju 

prezentowanych 

danych 

analizuje dane 

przedstawione na 

wykresie i je 

opisuje 

 tworzy zmienne i 

wykorzystuje je w 

budowanych 

skryptach 

buduje skrypty 

nadające 

zmiennym różne 

wartości 

wykorzystuje w 

budowanych 

skryptach bloki z 

napisem 

„powtórz” oraz z 

napisem „jeżeli” 

buduje skrypty 

wyszukujące 

największą oraz 

najmniejszą liczbę w 

podanym zbiorze 

buduje skrypt 

obliczający 

średnią ocen z 

dowolnego 

przedmiotu 

wykorzystuje blok 

z napisem 

„zapytaj” w 

budowanych 

skryptach i zapisuje 

odpowiedzi 

użytkownika jako 

wartość zmiennej 

sprawdza 

spełnienie 

określonych 

warunków, 

wykorzystując 

bloki z kategorii 

Wyrażenia 

buduje skrypty 

sprawdzające 

więcej niż jeden 

warunek 

buduje skrypt 

wyszukujący w 

zbiorze konkretną 

liczbę 

 tworzy w 

Scratchu grę 

logiczną 

wykorzystującą 

losowanie liczb 

  wykorzystuje 

serwis 

  zakłada konto w 

serwisie 

  udostępnia 

własne skrypty w 

korzysta z 

projektów 

zakłada z 

koleżankami i 
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https://scratch.mit 

.edu do 

budowania 

skryptów w 

programie 

Scratch 

https://scratch.mit 

.edu 

serwisie 

https://scratch.mit 

.edu 

umieszczonych w 

serwisie 

https://scratch.mit.e du, 

modyfikując je według 

własnych pomysłów 

kolegami z klasy 

studio na stronie 

https://scratch. 

mit.edu i 

wspólnie z nimi 

tworzy projekty 

w Scratchu 

 tworzy proste 

rysunki, 

wykorzystując 

podstawowe 

narzędzia z 

przybornika 

programu 

pracuje na 

warstwach 

zmienia 

ustawienia 

narzędzi w 

programie GIMP 

modyfikuje stopień 

krycia warstw, aby 

uzyskać określony 

efekt 

podczas pracy w 

programie GIMP 

wykazuje się 

wysokim 

poziomem 

estetyki 

świadomie 

wykorzystuje 

warstwy, 

tworząc obrazy 

zmienia 

ustawienia 

kontrastu i 

jasności zdjęć 

kopiuje fragmenty 

obrazu i wkleja na 

różne warstwy 

rozmazuje 

fragmenty obrazu 

za pomocą 

narzędzia 

Rozmycie Gaussa 

wykorzystuje 

warstwy do 

tworzenia 

fotomontaży 

 tworzy w 

programie 

GIMP 

skomplikowane 

fotomontaże, np. 

wklejając 

własne zdjęcia 

do obrazów 

pobranych z 

Internetu 

  tworzy obrazy w programie GIMP 

  wykorzystuje warstwy podczas pracy w programie GIMP 

  wykorzystuje chmurę Internetową i pocztę elektroniczną do pracy przy wspólnym projekcie 
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KLASA VII 

Wymagania 

konieczne 

Uczeń: 

Wymagania 

podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania 

rozszerzające 

Uczeń: 

Wymagania 

dopełniające 

Uczeń: 

• 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 

oprogramowani e 

• otwiera, 

zapisuje 

i tworzy nowe 

dokumenty 

• wymienia 

sposoby 

pozyskiwania 

obrazów 

cyfrowych 

• tworzy rysunki 

w edytorze 

grafiki GIMP 

• 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 

• wymienia sześć 

dziedzin, 

w których 

wykorzystuje się 

komputery, 

• opisuje rodzaje 

pamięci masowej 

• omawia jednostki 

pamięci masowej 

• wstawia do 

dokumentu znaki, 

korzystając 

z kodów ASCII 

• przyporządkowuj e 

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 

• 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 
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• 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 

Logo do 

tworzenia 

rysunków 

„przeciągnij i 

upuść” 

• wyjaśnia, 

dlaczego należy 

tworzyć kopie 

bezpieczeństwa 

danych 

• wymienia 

rodzaje 

złośliwego 

oprogramowani a 

• 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 

• 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 

• 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 
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• wyjaśnia, czym 

jest dokument 

tekstowy 

• pisze tekst 

w edytorze 

tekstu 

• włącza podgląd 

znaków 

niedrukowanych 

w edytorze tekstu 

• 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 

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 

• przestrzega 

zasad 

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 

• 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 

Logo procedury z 

parametrami 

i bez nich 

• zmienia domyślną 

postać 

w programie 

Logomocja 

• ustala w edytorze 

tekstu interlinię 

pomiędzy 

wierszami tekstu 

oraz odległości 
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• 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 

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 

programistyczn e 

 tłumaczy, do 

czego używa 

się zmiennych 

w programach 

 przedstawia 

algorytm 

w postaci 

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 Logo 

• używa zmiennych 

w języku Logo 

• otwiera dokument 

utworzony 

w innym edytorze 

tekstu 

• zapisuje 

dokument 

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 

• wymienia trzy 

rodzaje obiektów, 

które można 

osadzić 

w dokumencie 

tekstowym, oraz 

ich aplikacje 

źródłowe 
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 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 

Logomocja 

 tworzy pętle 

w języku Logo, 

używając 

polecenia 

Powtórz 

 wyjaśnia 

pojęcia: akapit, 

wcięcie, 

margines 

 tworzy nowe 

akapity 

w dokumencie 

tekstowym 

 stosuje 

podstawowe 

opcje 

formatowania 

tekstu 

 korzysta ze 

słownika 

ortograficznego 

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 

• formatuje zrzut 

ekranu wstawiony 

do dokumentu 

tekstowego 

• wstawia do 

dokumentu 

tekstowego 

równania 

o wyższym 

stopniu trudności 

• zna zasady 

stosowania 

w tekście spacji 

nierozdzielającyc h 

• 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 
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 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 

dokumentu 

tekstowego 

• zna rodzaje 

tabulatorów 

specjalnych 

• 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 

• współpracuje 

z innymi podczas 

tworzenia projektu 

grupowego 
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 • 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 wypunktowani 

a 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 
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 • przygotowuje 

harmonogram 

w edytorze 

tekstu 

• przygotowuje 

kosztorys 

w edytorze 

tekstu 
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Klasa VIII 

 

Wymagania 

konieczne  

Wymagania 

podstawowe  

Wymagania 

rozszerzające  

Wymagania 

dopełniające  

Wymagania 

wykraczające  

 omawia 

zastosowanie oraz 

budowę arkusza 

kalkulacyjnego 

 określa adres 
komórki 

 wprowadza dane 

różnego rodzaju do 

komórek arkusza 

kalkulacyjnego 

 formatuje zawartość 

komórek 

(wyrównanie tekstu 

oraz wygląd 

czcionki) 

 określa zasady 
wprowadzania 

danych do 

komórek arkusza 

kalkulacyjnego 

 dodaje i usuwa 

wiersze oraz 

kolumny w tabeli  

 tworzy proste 

formuły 

obliczeniowe 

 wyjaśnia, czym 

jest adres 

względny 

 kopiuje 

utworzone 

formuły 

obliczeniowe, 

wykorzystując 

adresowanie 

względne 

 samodzielnie 

tworzy i kopiuje 

skomplikowane 

formuły 

obliczeniowe  

 rozumie różnice 

między 

adresowaniem 

względnym, 

bezwzględnym i 

mieszanym 

 stosuje w arkuszu 

podstawowe 

funkcje: (SUMA, 

ŚREDNIA), 

wpisuje je ręcznie 

oraz korzysta z 

kreatora 

 

 wykorzystuje 

funkcję JEŻELI do 

tworzenia 

algorytmów 

z warunkami w 

arkuszu 

kalkulacyjnym 

 ustawia format 

danych komórki 

odpowiadający jej 

zawartości 

 w formułach 

stosuje 

adresowanie 

względne, 

bezwzględne i 

mieszane 

 korzysta z 

biblioteki funkcji, 

aby wyszukiwać 

potrzebne funkcje 

 stosuje 

adresowanie 

względne, 

bezwzględne lub 

mieszane w 

zaawansowanych 

formułach 

obliczeniowych  

 stosuje 

zaawansowane 

funkcje arkusza w 

tabelach 

tworzonych na 

własne potrzeby 

 wstawia wykres do 

arkusza 

kalkulacyjnego 

 omawia i 

modyfikuje 

poszczególne 

elementy wykresu 

 dobiera 

odpowiedni 

wykres do rodzaju 

danych 

 tworzy wykres dla 

więcej niż jednej 

serii danych 

 tworzy 

rozbudowane 

wykresy dla wielu 

serii danych 

 korzysta z arkusza 

kalkulacyjnego w 

celu stworzenia 

kalkulacji 

wydatków 

 zapisuje w tabeli 

arkusza 

kalkulacyjnego 

dane otrzymane z 

prostych 

 sortuje oraz filtruje 

dane w arkuszu 

kalkulacyjnym 

 tworzy prosty 

model 

(na przykładzie 

rzutu sześcienną 

kostką do gry) 

 przygotowuje 

rozbudowane 

arkusze 

kalkulacyjne 

korzysta z arkusza 
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doświadczeń 

i przedstawia je na 

wykresie 

w arkuszu 

kalkulacyjnym 

 stosuje filtry 

niestandardowe 

kalkulacyjnego do 

analizowania 

doświadczeń 

z innych 

przedmiotów 

 definiuje pojęcia: 
algorytm, program, 

programowanie 

 podaje kilka 

sposobów 

przedstawienia 

algorytmu 

 wymienia różne 

sposoby 

przedstawienia 

algorytmu: opis 

słowny, schemat 

blokowy, lista 

kroków 

 poprawnie 

formułuje problem 

do rozwiązania 

 wyjaśnia różnice 
między 

interaktywnym 

a skryptowym 

trybem pracy 

 stosuje 

odpowiednie 

polecenie języka 

Python, aby 

wyświetlić tekst na 

ekranie 

 omawia różnice 

pomiędzy kodem 

źródłowym a 

kodem 

wynikowym 

 tłumaczy, czym 

jest środowisko 

programistyczne 

 wymienia 

przykładowe 

środowiska 

programistyczne 

 wyjaśnia, czym 

jest specyfikacja 

problemu 

 opisuje etapy 

rozwiązywania 

problemów 

 opisuje etapy 

powstawania 

programu 

komputerowego 

 zapisuje proste 

polecenia języka 

Python  

  

 pisze proste 

programy w trybie 

skryptowym 

języka Python 

 zapisuje algorytmy 

różnymi sposobami 

oraz pisze programy 

o większym stopniu 

trudności 

 tłumaczy, do czego 

używa się 

zmiennych 

w programach  

 pisze proste 

programy w trybie 

skryptowym języka 

Python 

z wykorzystaniem 

zmiennych 

 

 wykonuje 

obliczenia 

w języku Python 

 omawia działanie 

operatorów 

arytmetycznych  

 stosuje listy w 

języku Python oraz 

operatory logiczne  

 wykorzystuje 

instrukcję 

warunkową if oraz 

if else 

w programach  

 wykorzystuje 

iterację 

w konstruowanych 

algorytmach  

 wykorzystuje w 

programach 

instrukcję 

iteracyjną for 

 definiuje funkcje 

 buduje złożone 
schematy 

blokowe służące 

do przedstawiania 

skomplikowanych 

algorytmów 

 konstruuje 

złożone sytuacje 

warunkowe (wiele 

warunków) w 

algorytmach 

 pisze programy 

zawierające 

instrukcje 

 pisze programy w 

języku Python do 

rozwiązywanie 

zadań 

matematycznych 

 tworzy program 

składający się z 

kilku funkcji 

wywoływanych w 

programie głównym  
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w języku Python 

i omawia różnice 

między funkcjami 

zwracającymi 

wartość 

a funkcjami 

niezwracającymi 

wartości 

warunkowe, pętle 

oraz funkcje 

 wyjaśnia, jakie 
błędy zwraca 

interpreter 

 czyta kod 

źródłowy i opisuje 

jego działanie 

 wyjaśnia działanie 
operatora modulo 

 wyjaśnia algorytm 

badania 

podzielności liczb 

 zapisuje w postaci 

listy kroków 

algorytm badania 

podzielności liczb 

naturalnych 

 wykorzystuje 

w programach 

instrukcję 

iteracyjną while  

 omawia algorytm 

Euklidesa w wersji 

z odejmowaniem 

i z dzieleniem – 

zapisuje go w 

wybranej postaci 

 wyjaśnia algorytm 

wyodrębniania 

cyfr danej liczby i 

zapisuje go w 

wybranej postaci 

 wyjaśnia różnice 
między instrukcją 

iteracyjną while a 

pętlą for 

 pisze programy 

obliczające NWD, 

stosując algorytm 

Euklidesa, oraz 

wypisujące cyfry 

danej liczby 

 wyjaśnia różnice 
między 

algorytmem 

Euklidesa 

w wersjach 

z odejmowaniem 

i z dzieleniem 

 

 pisze programy 

wykorzystujące 

algorytmy 

Euklidesa (np. 

obliczający NWW) 

oraz wyodrębniania 

cyfr danej liczby 

 wyjaśnia potrzebę 
wyszukiwania 

informacji w 

zbiorze 

 określa różnice 
między 

wyszukiwaniem 

w zbiorach 

uporządkowanym 

i nieuporządkowany

m 

 sprawdza działanie 
programów 

wyszukujących 

element w zbiorze 

 zapisuje algorytm 

wyszukiwania 

elementu w zbiorze 

nieuporządkowany

m, w tym elementu 

największego 

i najmniejszego 

 zapisuje algorytm 

wyszukiwania 

elementu w zbiorze 

uporządkowanym 

metodą połowienia 

 implementuje grę 

w zgadywanie 

liczby 

 implementuje 

algorytm 

wyszukiwania 

elementu w 

zbiorze 

nieuporządkowany

m 

 omawia funkcje 

zastosowane 

w realizacji 

algorytmu 

wyszukiwania 

metodą połowienia 

 implementuje 

algorytm 

wyszukiwania 

największej 

wartości w zbiorze 

 samodzielnie 

zapisuje 

w wybranej 

postaci algorytm 

wyszukiwania 

elementu w 

zbiorze metodą 

połowienia, w 

tym elementu 

największego 

i najmniejszego 

 implementuje 

algorytm 

wyszukiwania 

elementu 

w zbiorze metodą 

połowienia 

 samodzielnie 

modyfikuje 

i optymalizuje 

algorytmy 

wyszukiwania 

 wyjaśnia potrzebę 
porządkowania 

danych 

 sprawdza działanie 

 zapisuje w 

wybranej formie 

algorytm 

porządkowania 

 omawia 

implementację 

algorytmu 

sortowania przez 

 implementuje 

algorytmy 

porządkowania 

metodami przez 

 samodzielnie 

modyfikuje 

i optymalizuje 

programy sortujące 
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programu 

sortującego dla 

różnych danych  

metodami przez 

wybieranie oraz 

przez zliczanie 

 omawia 

implementację 

algorytmu 

sortowania przez 

wybieranie  

 stosuje pętle 
zagnieżdżone i 

wyjaśnia, jak 

działają 

zliczanie 

 omawia funkcje 

zastosowane w 

kodzie źródłowym 

algorytmów 

sortowania przez 

wybieranie oraz 

przez zliczanie 

wybieranie oraz 

przez zliczanie 

 wprowadza 

modyfikacje w 

implementacji 

algorytmów 

porządkowania 

przez wybieranie 

oraz przez 

zliczanie  

metodą przez 

wybieranie, metodą 

przez zliczanie 

 bierze udział 
w przygotowaniu 

dokumentacji 

szkolnej imprezy 

sportowej, 

wykonując 

powierzone mu 

zadania 

o niewielkim 

stopniu trudności 

 bierze udział 
w przygotowaniu 

dokumentacji 

szkolnej imprezy 

sportowej 

 wprowadza dane 

do 

zaprojektowanych 

tabel 

 przygotowuje 

dokumentację 

imprezy, 

wykonuje 

obliczenia, 

projektuje tabele 

oraz wykresy 

 współpracuje w 
grupie podczas 

pracy nad 

projektem 

 bierze udział 
w przygotowaniu 

dokumentacji 

szkolnej imprezy 

sportowej, 

przygotowuje 

zestawienia, 

drukuje wyniki 

 współpracuje w 
grupie podczas 

pracy nad 

projektem 

 bierze udział 
w przygotowaniu 

dokumentacji 

szkolnej imprezy 

sportowej, tworzy 

zestawienia 

zawierające 

zaawansowane 

formuły, wykresy 

oraz elementy 

graficzne 

 współpracuje w 
grupie podczas 

pracy nad 

projektem, 

przyjmuje funkcję 

lidera 

 

 aktywnie 

uczestniczy 

w pracach zespołu, 

realizuje 

powierzone zadania 

o niewielkim 

stopniu trudności 

 testuje grę na 
różnych etapach 

 współpracuje w 
grupie podczas 

pracy nad 

projektem 

 bierze udział w 
pracach nad 

wypracowaniem 

koncepcji gry 

 współpracuje w 
grupie podczas 

pracy nad 

projektem 

 programuje 

wybrane funkcje i 

elementy gry 

 opracowuje opis 

gry 

 

 implementuje 

i optymalizuje 

kod źródłowy gry, 

korzystając 

z wypracowanych 

założeń 

 rozbudowuje grę o 
nowe elementy 

 współpracuje w 
grupie podczas 

pracy nad 

projektem, 

przyjmuje funkcję 

lidera 

 aktywnie 

uczestniczy 

w pracach zespołu, 

realizuje 

powierzone zadania 

 współpracuje z 
innymi podczas 

pracy nad 

projektem 

 analizuje zebrane 

 aktywnie 

uczestniczy 

w pracach zespołu, 

realizuje 

powierzone 

 aktywnie 

uczestniczy 

w pracach zespołu 

 analizuje i 

weryfikuje pod 

 współpracuje w 
grupie podczas 

pracy nad 

projektem, 

przyjmuje funkcję 
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o niewielkim 

stopniu trudności – 

znalezienie 

informacji 

w internecie, 

umieszczenie ich 

w chmurze 

 

dane 

 tworzy projekt 

prezentacji 

multimedialnej 

zadania  

 tworzy prezentację 
wg projektu 

zaakceptowanego 

przez zespół  

względem 

merytorycznym 

i technicznym 

przygotowaną 

prezentację 

lidera 

 wzbogaca 

prezentację o 

elementy 

podnoszące jej 

walory estetyczne 

i merytoryczne 

 aktywnie 

uczestniczy 

w pracach zespołu, 

realizuje 

powierzone zadania 

o niewielkim 

stopniu trudności 

 bierze aktywny 

udział w dyskusji 

nad wyborem 

atrakcyjnego 

zawodu 

wymagającego 

kompetencji 

informatycznych 

 gromadzi 

informacje 

dotyczące 

wybranych 

zawodów, 

umieszcza je w 

zaprojektowanych 

tabelach i 

dokumentach 

tekstowych 

 aktywnie 

uczestniczy w 

pracach zespołu 

 projektuje tabele 

do zapisywania 

informacji o 

zawodach 

 weryfikuje i 

formatuje 

przygotowane 

dokumenty 

tekstowe 

 aktywnie 

uczestniczy 

w pracach 

zespołu, 

weryfikuje 

opracowane treści 

i łączy wszystkie 

dokumenty w 

całość 

 aktywnie 

uczestniczy 

w pracach zespołu, 

przyjmuje rolę 

lidera 

 podczas dyskusji 

przyjmuje funkcję 

moderatora 
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