
 1

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH 
 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 

informatyka 
przedmiot 

 
 

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. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci 
komputerowej. Uczeń: 

1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak 
również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych; 

2) posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania 
obrazu i dźwięku; 

3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do 
zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania; 

4) wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje 
profilaktykę antywirusową; 

5) samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej; 
6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych 

i oprogramowania. 
2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji 

z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Uczeń: 
1) przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka 

i komputer; 
2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje 

w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych; 
3) pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod 

względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach 
i projektach; 

4) umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych. 
3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń: 
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1) zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi 
potrzebami; 

2) bierze udział w dyskusjach na forum; 
3) komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami 

grupy współpracującej nad projektem; 
4) stosuje zasady n-etykiety w komunikacji w sieci. 

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, 
animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń: 

1) przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, 
umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty plików 
graficznych; 

2) przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nagłówkiem 
i stopką, przypisami, grafiką, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje 
dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu; 

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu 
nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na 
przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, 
względnymi i mieszanymi; 

4) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci 
graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów; 

5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe 
operacje bazodanowe; 

6) tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np: tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) 
pobrane z różnych programów i źródeł; 

7) tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów 
multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub 
pobranych z innych źródeł; 

8) tworzy prostą stronę internetową zawierającą: tekst, grafikę, elementy aktywne, linki, 
korzystając ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaśnia znaczenie 
podstawowych poleceń języka HTML. 

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie 
podejścia algorytmicznego. Uczeń: 

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania 
różnych problemów; 

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie 
w postaci algorytmicznej; 

3) stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych; 
4) opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym 

i uporządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów; 
5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera. 

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy 
i umiejętności z różnych dziedzin. Uczeń: 

1) wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające 
naukę różnych przedmiotów; 

2) wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników 
eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne; 

3) posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli zjawisk i ich 
symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta 
z internetowych map; 

4) przygotowuje za pomocą odpowiednich programów zestawienia danych i sprawozdania 
na lekcje z różnych przedmiotów. 
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7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania 
zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty 
społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń: 

1) opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek 
pracy i rozwój ekonomiczny; 

2) opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego 
dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera; 

3) wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej 
i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej. 

 
 
 
 

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 
 
ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI wg Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.) 
 
Na III etapie edukacyjnym dopuszcza się wprowadzenie języka programowania, takiego jak Logo lub 
Pascal, które mają duże walory edukacyjne i mogą służyć kształceniu pojęć informatycznych.  
Podczas prac nad projektami (indywidualnymi lub zespołowymi) uczniowie powinni mieć możliwość 
korzystania z komputerów w zależności od potrzeb wynikających z charakteru zajęć i realizowanych 
tematów i celów.  
Zaleca się, aby podczas zajęć, uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do 
Internetu.   
 

Metody pracy 

 
Ze względu na dużą różnorodność i obszerność materiału z zakresu informatyki w gimnazjum, 

niezbędne jest stosowanie efektywnych metod nauczania i zapewnienie uczniom optymalnych 

warunków pracy. Najważniejsze elementy takich metod to: umożliwienie, wspomaganie i stymulowanie 

działań wszystkich uczniów oraz zindywidualizowane oddziaływanie na każdego z nich.  

Są to wysokie wymagania i aby im podołać, należy pracować z małymi grupami w pracowni 

komputerowej i zorganizować stanowisko przy komputerze dla każdego ucznia. Ale to nie wystarczy. 

Powinniśmy dobrze zaplanować lekcje i mieć przygotowane zestawy różnorodnych i ciekawych zadań. 

Ale to też nie wystarczy. Trzeba wzbudzić w uczniach zainteresowanie tematyką i zmobilizować ich do 

pilnej pracy na lekcjach. Ale jak to osiągnąć? 

o Przede wszystkim trzeba stawiać sobie wysokie wymagania. Być przykładem dla uczniów, starannie 

przygotowywać się do lekcji i aktywnie je prowadzić. Pamiętać o tym, że uczniowie naśladują 

nauczyciela, szukają mistrza. To jasna strona naszej pracy, o czym warto sobie czasem przypomnieć.  

o Ważnym elementem jest dobre porozumiewanie się z uczniami na wszystkich etapach pracy. 

Uczniowie, rozwiązując problem czy wykonując zadanie, powinni na każdym etapie jego 
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opracowywania mieć możliwość komunikowania się z nauczycielem i ze swoimi kolegami. Nie mogą 

obawiać się zadawania pytań i wymieniania poglądów. 

o W trakcie rozwiązywania problemów trzeba stymulować twórczość i pomysłowość uczniów. Nie 

przekreślać z góry niestandardowych rozwiązań. Istotną cechą nauczania dla przyszłości nie jest 

przekazywanie i sprawdzanie wiedzy, ale tworzenie możliwości jej samodzielnego budowania, 

poszukiwania i odkrywania przez uczniów. Taki sposób kształcenia wymaga od uczniów większej 

aktywności i kreatywności, a od nauczyciela doboru interesujących zagadnień i preferowania myślenia 

niestereotypowego. 

o Tematyka przykładów, zadań i problemów powinna być powiązana z innymi dziedzinami 

i otaczającą nas rzeczywistością. Problemy interdyscyplinarne pokazują bardziej realny obraz świata. 

Uczniowie mogą dostrzec powiązania między różnymi dziedzinami, możliwość zastosowania 

podobnych rozwiązań do wielu zadań i budować spójny obraz świata, potrzebny do efektywnego 

działania. Pomagamy w ten sposób również nauczycielom innych przedmiotów. 

o Trzeba także znajdować czas na refleksję, przemyślenie i przedyskutowanie przedstawionego przez 

uczniów rozwiązania problemu. Warto, aby uczniowie analizowali wyniki swojej pracy, dostrzegali 

mocne i słabe strony, rozwiązania kontrowersyjne, umieli formułować swoje uwagi i wnioski, także 

krytyczne. Dzięki temu zapewnimy sprzężenie zwrotne w procesie nauczania. 

o Ważnym elementem jest planowanie niektórych zadań jako pracy zespołowej, wspieranie 

współdziałania uczniów. Czasami kolega może być najlepszym nauczycielem i osiągnie cel szybciej od 

innych. Umiejętność współpracy i działania zespołowego jest jedną z istotnych umiejętności 

potrzebnych człowiekowi w XXI wieku.  

WYMAGANIA EDUKACYJNE SĄ DZIELONE NA ZAKRES  
PODSTAWOWY I PONADPODSTAWOWY: 

Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmują wiadomości i umiejętności, które można 
zaklasyfikować jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, bazowe, to jest niezbędne  
w dalsze nauce, ułatwiające uczniowi uczenie się innych przedmiotów, interdyscyplinarne, pewne  
i wdrożone w praktyce. Za przyswojenie wiedzy i umiejętności z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę 
dostateczną. Słabe opanowanie zakresu programu ocenia się na ocenę dopuszczającą, a nie opanowanie 
programowych wymagań na ocenę niedostateczną, 

Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmują wiadomości i umiejętności trudniejsze, takie 
które rozszerzają podstawy przedmiotu, pogłębiają interdyscyplinarność lub swoistość przedmiotu, mają 
także charakter hipotez i są problematyczne. W zależności od stopnia opanowania wymagań z tego 
zakresu uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli jest potrzebne wsparcie pomoc nauczyciela, albo bardzo 
dobrą, jeśli uczeń samodzielnie operuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania zakresu 
ponadpodstawowego. 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA II Z INFORMATYKI 
 

Nr 
DZIAŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 

I OKRES 

I Budowa i zastosowanie komputera 

Uczeń: 
1.  wie, jakie zagrożenia i pożytki wynikają  
z zastosowań komputerów i powszechnego 
dostępu do informacji; 
2. umie wyszczególnić, które treści wśród 
znalezionych w internecie są pozytywne, a które 
negatywne; 
3. zna pojęcia prawo autorskie, licencja; 
4. wypowiada się, do czego zobowiązują licencje.  
5. wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej;  
6. wie, co w internecie objęte jest prawem 
autorskim;  
7. wyszukuje w internecie strony WWW związane 
z tematem. 

Uczeń: 
1. rozumie, czym różnią się etyczne od prawnych 
przesłanek związanych z ochroną własności 
intelektualnej; 
2. wypowiada się na temat konsekwencji istnienia 
w internecie treści pozytywnych i negatywnych. 

1. przedstawia prace  na temat 
konsekwencji istnienia w internecie 
treści pozytywnych i negatywnych. 

II System operacyjny 

1. wie w jakim celu należy stosować odpowiednie 
zabezpieczenia i aktualizacje;  
2. wie, jak dbać o komputer i zgromadzone w nim 
zasoby; 
3. wie do czego służy zapora systemu Windows  
i jakie spełnia zadania; 
4. umie wyjaśnić, dlaczego należy włączać funkcję 
automatycznych aktualizacji; 
5. wie, jak zapobiegać wirusom komputerowym; 
6. rozumie konieczność profilaktyki 
antywirusowej; 
7.  wie, dlaczego niezbędna jest ochrona przed 
wirusami i złośliwym oprogramowaniem. 
8. wie, gdzie znajduje się Pomoc i obsługa 
techniczna systemu Windows; 
9. wie, jakie funkcje udostępnia Pomoc; 
10.  wie, do czego służy pomoc zdalna; 
11. umie wyjaśnić, w jakich sytuacjach pomoc 
techniczna może okazać się niezbędna. 

1. wie dlaczego wykonuje się kopię zapasową 
plików i ustawień; 
2. wyjaśnia na czym polega przywracanie plików  
z kopii zapasowej. 
3.  umie wymienić czynności, które są niezbędne 
do uzyskania pomocy zdalnej; 
4. wie, jak rozpocząć sesję pomocy zdalnej oraz jak 
ją przerwać. 
 
 

1. umie wyjaśnić, czy  osoba, która 
nawiązała połączenie z danym 
komputerem, może podczas 
udostępniania przejąć nad nim 
całkowitą kontrolę. 

III Podstawy grafiki 

1.  wie, co to jest skanowanie, na czym ono polega; 
2. wyjaśnia pojęcia: skanowanie, importowanie; 
3.  przegląda w danym programie obrazy i zdjęcia; 
4. otwiera i zamyka obrazy i zdjęcia, zapisuje je 
oraz dopisuje do nich zmiany;  
5. umie pobrać obrazek z internetu; 
6. tworzy obrazy na zasadzie fotomontażu; 
7. umie wykonać spójną kompozycję graficzną. 

1. umie zaimportować obraz z innego komputera  
w sieci; 
2.  wie, na czym polega przetwarzanie obrazów; 
3. potrafi wymienić cechy charakterystyczne dla 
fotomontażu. 

1. potrafi wykonać zawansowany 
fotomontaż. 

IV Praca w edytorze tekstu 

1. wie, jakie elementy można wstawić do 
dokumentu tekstowego; 
2. zna pojęcia obiekt, osadzanie obiektu; 
3.  umie wstawić dźwięk do dokumentu 
tekstowego; 

1.  dba o estetykę i właściwą formę folderu; 
2. wypowiada się, na czym polega połączenie 
dokumentu z plikiem źródłowym; 
3. wie, w jaki sposób można aktualizować plik 
graficzny połączony z plikiem źródłowym. 

1.  umie wyjaśnić na czym polega 
mechanizm OLE. 
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4. wie, jak się wstawia wzory do dokumentu 
tekstowego; 
5. wie, w jakich dokumentach nie wstawia się 
ozdobnych elementów i dźwięków. 
6. umie poruszać się po dokumencie 
wielostronicowym; 
7. wymienia cechy dokumentów 
wielostronicowych; 
8. podaje przykłady dokumentów 
wielostronicowych; 
9. zna pojęcia: zakładka, hiperłącze, nagłówek, 
stopka; 
10. wyjaśnia, w jakim celu stosuje się nagłówek  
i stopkę oraz numerację stron. 
11. wie, na czym polega realizacja projektu: 
„Folder o mojej szkole”; 
12. gromadzi do folderu materiały, zdjęcia i obrazy; 
13. stosuje różne układy strony; wpisuje tekst; 
wkleja do tekstu obrazy i zdjęcia; 
14. wie, jakie otaczanie tekstem zastosować do 
obrazów; 
15. wie, jaki zastosować układ tekstu; 
16. umie formatować teksty i obrazy; 
17. wie, jak dopracować szczegóły; 
18. sprawdza poprawność ortograficzną. 

4. umie wstawić do dokumentu zakładkę  
i hiperłącze; 
5. wyjaśnia celowość wstawiania zakładki 
 i hiperłącza; 
6. posługuje się wstawioną zakładką i hiperłączem. 
7. opracowuje plan działań; 
8. umie dzielić tekst na kolumny; 
9. właściwie rozmieszcza tekst w kolumnach;  
10. dokonuje poprawek; 
11.  wie, jak przemieścić pomiędzy kolumnami 
tekst i obrazy. 
 

V Multimedia 

1. rozumie i wyjaśnia pojęcia: multimedia, 
prezentacja multimedialna; 
2. wie, jakie dokumenty można nazwać 
multimedialnymi; 
3. umie otwierać i zamykać program do tworzenia 
prezentacji oraz zapisywać efekty swojej pracy; 
4. zna podstawowe funkcje programu PowerPoint; 
5. samodzielnie tworzy slajdy nowej prezentacji, 
korzysta z kreatora zawartości oraz z szablonów; 
6. wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne 
informacje do wykorzystania w prezentacji; 
7. potrafi wstawiać nowe slajdy; 
8. wpisuje i formatuje teksty na slajdach; 
9. wie, jak wstawiać różne obiekty do slajdów;  
10. potrafi formatować wstawione obiekty; 
11. dokonuje animacji wstawionych obiektów; 
12. wie, jak uatrakcyjnić wygląd prezentacji; 
13. wie, jak ustalić przejścia między slajdami; 
14. zna zasady, które zapewnią wykonanie 
estetycznej prezentacji; 
15. tworzy spójną tematycznie prezentację; 
16. zapisuje efekty swojej pracy; 
27. wie, jak przygotować prezentację do pokazu; 
18. potrafi wyświetlić  wykonaną prezentację  
w formie pokazu.  

1.  stosuje narzędzia programu do tworzenia 
prezentacji multimedialnych; 
2. wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne 
informacje do wykorzystania w prezentacji; 
3. posługuje się zaawansowanymi funkcjami 
programu PowerPoint. 
4. potrafi ustala efekty wypełniania tła prezentacji; 
5. wstawia do prezentacji efekty dźwiękowe 
 i podkład muzyczny; 
6.  potrafi zapisać prezentację jako: standardową, 
przenośną, stronę WWW oraz jako pokaz; 
7. rozpoznaje i określa po wyglądzie ikon, jaki 
zastosowano zapis prezentacji; 
8.  wie, w jakich formatach można zapisać 
prezentację;  
9. potrafi odtworzyć zapisaną w różnych formatach 
prezentację; 
10. dostrzega błędy w prezentacji i je usuwa; 
11.  ocenia prace innych i uzasadnia swoją ocenę. 
 

1. potrafi stworzyć, zapisać  
i wykorzystać prezentację jako: 
standardową, przenośną, stronę WWW 
oraz jako pokaz. 
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VI Internet i sieci 

1.  rozumie i wyjaśnia pojęcia: usługi internetowe, 
poczta elektroniczna, konto  e– mail, protokół FTP, 
telnet; 
2. wymienia najbardziej powszechne usługi 
internetowe; 
3. zna programy do rozmów w sieci; 
4.  wie, jakie zasady obowiązują podczas rozmów 
w sieci; 
5. wie na czym polega e-praca, e-nauka, 
działalność e-banku. 
6.  rozumie i wyjaśnia pojęcia: poczta 
elektroniczna, konto e - mail; 
7. umie założyć własne konto e -mail; 
8. wie jak odbierać i jak wysyłać listy e -mail; 
9. wie, jak korzystać z poczty elektronicznej. 
10. wie, co powinien zawierać list elektroniczny. 
11.  zna cel główny projektu; 
12. wie, jakie są etapy projektu i co będzie należało 
wykonać; 
13.  zna zasady netykiety stosuje się do nich; 
14. wie na czym polega dyskusja na forum i potrafi 
się przyłączyć do prowadzonej dyskusji. 
15. wie, jakie elementy i w jakiej formie ma 
zaprezentować; 
16. gromadzi teksty, obrazy, zdjęcia i muzykę; 
17. dobiera formę prezentacji zgromadzonych 
materiałów (program PowerPoint lub Windows 
Movie Maker); 
18. tworzy opracowanie współpracując ze swoją 
grupą; 
19. dołącza wyszukane elementy do swojej 
prezentacji; 
20. korzysta z różnych opcji programu, w którym 
tworzy swoją prezentację; 
21. wie, jak zaprezentować dorobek grupy. 

1. umie uzasadnić, dlaczego warto korzystać  
z usług internetowych; 
2. wymienia pożytki i zagrożenia wynikające 
 z korzystania z usług internetowych. 
3. wie, jakie zasady obowiązują podczas dobierania 
adresu poczty elektronicznej; 
4. potrafi wysłać i odebrać list z załącznikiem; 
5. wie, jak korzystać z opcji „odpowiedz”; 
6. umie korzystać z książki adresowej. 
7.  umie odszukać forum dyskusyjne i rozpocząć 
dyskusję. 
8. wykorzystuje zaawansowane opcje wybranego 
programu do wykonania swojego opracowania; 
9. dobiera stosowny podkład muzyczny. 
 

1. w efektowny sposób prezentuje 
efekty pracy swojej grupy. 

 
II OKRES 

VII Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 

1.  potrafi zaprojektować tabelę arkusza; 
2. wie na czym polega adresowanie względne, 
bezwzględne i mieszane; 
3. rozwiązuje zadania problemowe w arkuszu 
kalkulacyjnym; 
4. wie, na czym polega kalkulacja kosztów; 
5.  rozwiązuje zadania polegające na kalkulowaniu 
kosztów; 
6. umie planować koszty podejmowanych 
przedsięwzięć. 
7.  rozwiązuje zadania problemowe w arkuszu 
kalkulacyjnym; 
8. wie, na czym polega kalkulacja kosztów; 
9. tworzy poprawne formuły; 
10.  wie na czym polega graficzna prezentacja 
danych i wyników; 
11. tworzy i formatuje wykresy w arkuszu 
kalkulacyjnym. 

1. do rozwiązania zadań stosuje adresowanie 
względne, bezwzględne i mieszane; 
2. rozwiązuje w arkuszu kalkulacyjnym zadania 
różnymi sposobami;  
3. różnymi sposobami modyfikuje i usuwa dane  
w arkuszu; 
4. umie poszukiwać rozwiązań zadań w arkuszu 
kalkulacyjnym. 
5. różnymi sposobami modyfikuje i usuwa dane 
 z arkusza; 
6. umie poszukiwać rozwiązań zadań w arkuszu 
kalkulacyjnym; 
7. modyfikuje i uzupełnia wykresy; 
8.  dobiera typ wykresu do prezentowanych 
danych. 
 

1. projektuje i prezentuje 
zaawansowany projekt w arkuszu 
kalkulacyjnym.  
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VIII Bazy danych 

1. zna podstawowe pojęcia: baza danych, tabela, 
wiersz, kolumna, kwerenda, formularz, raport; 
2. wie, jakie zastosowanie mają bazy danych; 
3. wymienia i omawia rodzaje baz danych; 
4. wie, w jakim programie można wykonywać 
operacje na bazie danych; 
5. umie otwierać program do obsługi baz danych. 
6. wie, jak przeglądać utworzoną bazę danych; 
7. umie zaznaczać rekordy; 
8.  potrafi wyszukiwać dane w bazie; 
9.  wie, jakie operacje można wykonywać na 
utworzonej bazie; 
10.  umie kopiować usuwać dane z tabeli; 
11. wie, jak zmieniać dane w tabeli bazy danych; 
12.  zna podstawowe polecenia programu MS 
Access. 

1. rozumie i wyjaśnia, co to są obiekty bazy 
danych; 
2. potrafi sortować dane; 
3.  wie, jak importować bazę danych; 
4. wykonuje operacje na zaimportowanej bazie 
danych. 
 

1. projektuje i prezentuje 
zaawansowany projekt w bazie danych.  

IX Algorytmy 

1.  zna pojęcia: algorytm, instrukcja; 
2.  zna rodzaje algorytmów; 
3.  zna rodzaje skrzynek do przedstawiania 
algorytmu za pomocą schematu blokowego; 
4. potrafi przedstawić algorytm w postaci słownej; 
5. podaje przykłady algorytmów w postaci listy 
kroków; 
6. podaje przykłady algorytmów w postaci 
schematu blokowego; 
7. tworzy schematy blokowe algorytmów. 
8. wie, co to jest algorytm; 
9. wymienia rodzaje algorytmów; 
10. wyjaśnia, czym charakteryzuje się algorytm 
liniowy, a czym warunkowy; 
11.  stosuje algorytmiczne podejście  
w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin; 
12. umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny do 
algorytmicznego rozwiązywania problemów. 
13. zna podstawowe klocki do budowania 
algorytmów w programie; 
14. umie tworzyć proste algorytmy w programie 
ELI 2.0; 
15. potrafi wpisywać instrukcje do poszczególnych 
klocków; 
16. wie, jak uruchomić algorytm zbudowany  
w programie. 

1.  podaje przykłady algorytmicznego 
rozwiązywania problemów; 
2.  zna zasady niezbędne podczas tworzenia 
schematów blokowych algorytmów. 
3. umie podać przykłady algorytmów liniowych, 
warunkowych;  
4. wyjaśnia, co to jest iteracja w algorytmie; 
5. podaje przykłady iteracji; 
6. wie, na czym polega zapętlenie algorytmu; 
7. wie co to jest rekurencja; 
8. tworzy schematy blokowe różnych rodzajów 
algorytmów. 
Uczeń: 
9. tworzy algorytmy, uruchamia je i sprawdza 
poprawność działania; 
10. wprowadza poprawki i zapisuje utworzone 
algorytmy; 
11. wie, jak korzystać z pomocy programu.  
 

1. wie, na czym polega przedstawianie 
algorytmów za pomocą opisu 
słownego, listy kroków i schematu 
blokowego. 

X Modelowanie i symulacje 

 1. zna pojęcia: symulacja, model; 
2. wyjaśnia, na czym polegają symulacje na 
modelach; 
3.  potrafi wymienić dziedziny, w których ma 
zastosowanie symulacja. 
4. umie wyszukać w sieci informacje na temat 
symulacji; 
5.  umie podać przykłady symulacji; 
6. potrafi wymienić gry symulacyjne; 
7. umie wyjaśnić, co to są symulatory.. 
 

 1. wie, w jaki sposób komputer pomaga  
w przeprowadzaniu symulacji; 
2. potrafi wyjaśnić, na jakich obiektach 
przeprowadza się symulację. 
3. wyjaśnia na podstawie znalezionych informacji, 
na czym polega symulacja w grach 
komputerowych; 
4. wie, na czym polega symulacja za pomocą 
modelu abstrakcyjnego (przykłady w podręczniku). 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA III Z INFORMATYKI 
 

Nr 
DZIAŁU 

DZIAŁ 
PROGRAMU 

TREŚCI 
NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 
I OKRES 

I 
Budowa i zastosowanie 
komputera 

 Uczeń: 
1. rozumie na czym polega ochrona własności intelektualnej; 
2. wie, gdzie i w jaki sposób wyszukać informacje związane z 
tematem; 
3. potrafi napisać opracowanie na podstawie zgromadzonych 
informacji; 
4. wie, na czym polega poszanowanie własności 
intelektualnej. 
5. wie w jakim celu należy stosować odpowiednie 
zabezpieczenia i aktualizacje;  
6. wie, jak dbać o komputer i zgromadzone w nim zasoby; 
7. wie do czego służy zapora systemu Windows  
i jakie spełnia zadania; 
8. umie wyjaśnić, dlaczego należy włączać funkcję 
automatycznych aktualizacji; 
9. wie, jak zapobiegać wirusom komputerowym; 
rozumie konieczność profilaktyki antywirusowej; 
10. wie, dlaczego niezbędna jest ochrona przed wirusami  
i złośliwym oprogramowaniem. 

Uczeń: 
1. wymienia argumenty uzasadniające korzyści oraz 
zagrożenia związane z ochroną własności intelektualnej; 
2. uzasadnia potrzebę respektowania prawa autorskiego. 
3. wie dlaczego wykonuje się kopię zapasową plików i 
ustawień; 
4. wyjaśnia na czym polega przywracanie plików  
z kopii zapasowej. 
 

1. przedstawia prace na temat 
konsekwencji istnienia w internecie 
treści pozytywnych i negatywnych. 

II System operacyjny 

1. wie w jakim celu należy stosować odpowiednie 
zabezpieczenia i aktualizacje;  
2. wie, jak dbać o komputer i zgromadzone w nim zasoby; 
3. wie do czego służy zapora systemu Windows  
i jakie spełnia zadania; 
4. umie wyjaśnić, dlaczego należy włączać funkcję 
automatycznych aktualizacji; 
5. wie, jak zapobiegać wirusom komputerowym; 
6. rozumie konieczność profilaktyki antywirusowej; 
7. wie, dlaczego niezbędna jest ochrona przed wirusami i 
złośliwym oprogramowaniem. 
8. wie, jakie narzędzia systemowe  udostępnia system 
operacyjny; 
9. wie, do czego służą narzędzia systemowe; 
10. umie odnaleźć dostępne narzędzia; 
11.  potrafi korzystać z narzędzi systemowych. 

1.  wie dlaczego wykonuje się kopię zapasową plików i 
ustawień; 
2. wyjaśnia na czym polega przywracanie plików  
z kopii zapasowej. 
3. rozumie celowość korzystania z narzędzi systemowych; 
4. dostrzega korzyści i wynikające z korzystania  
z określonych narzędzi systemowych. 

1. umie wyjaśnić, czy  osoba, która 
nawiązała połączenie z danym 
komputerem, może podczas 
udostępniania przejąć nad nim całkowitą 
kontrolę. 
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III Podstawy grafiki 

1. wymienia rodzaje grafiki komputerowej i podaje przykłady 
programów; 
2. wymienia inne niż Paint programy graficzne; 
3. zna pojęcia: piksel, raster, grafika wektorowa; 
4. rozumie, na czym polega zapamiętywanie przez komputer 
obrazu jako bitmapy; 
5. zna i wyjaśnia pojęcia: format graficzny, algorytm, 
kompresja obrazu, grafika wektorowa, grafika rastrowa, 
model barw, RGB; 
6. wie, jakie są sposoby zapisu grafiki komputerowej; 
7. zna podstawowe formaty graficzne; 
8. wie, od czego zależy wielkość zapisanego pliku 
graficznego; 
9. umie porównywać wielkości plików graficznych; 
10. wie, jakie programy służą do tworzenia  
i obróbki obrazów; 
11.  potrafi odszukać w internecie programy graficzne; 

1. umie zapisać rysunek jako: mapę bitową 
monochromatyczną, mapę bitową 16, 24 kolorowa oraz 256 
bitową; 
2.  wie, jak zmienić format pliku; 
3. umie zapisać obraz w różnych formatach; 
4. wymienia cechy podstawowych formatów graficznych; 
5. rozumie i wyjaśnia pojęcia: kompresja stratna 
 i bezstratna. 
6. charakteryzuje wybrane programy graficzne; 
7. potrafi posługiwać się określonymi programami 
graficznymi. 

1. potrafi wykonać zawansowany 
fotomontaż. 

IV Praca w edytorze tekstu 

1.  wie, w jaki sposób połączyć elementy graficzne z tekstem; 
2. umie określać odpowiednie otaczanie obrazów tekstem; 
3. wie, jakie elementy powinien zawierać papier firmowy. 
4. redaguje treść zaproszenia; 
5. wie, jak rozmieścić tekst na zaproszeniu; 
6. łączy treść zaproszenia z pasującym tematycznie obrazem; 
7. stosuje właściwe dla zaproszenia ustawienie strony i 
rozmieszczenie tekstu; 
8. drukuje zaprojektowane zaproszenie. 

1. wykorzystuje do pracy mechanizm OLE; 
2. potrafi łączyć określone elementy graficzne z tekstem, 
aby tworzyły logiczną całość. 
stosuje właściwy układ tekstu i określa marginesy; 
3. umiejętnie stosuje elementy ozdobne; 
4. potrafi zaprojektować wygląd strony tytułowej 
zaproszenia; 
5. analizuje i ocenia wygląd swojej pracy oraz prac innych 
uczniów. 

1.  potrafi wykonać zawansowany 
dokument tekstowy.  

V Multimedia 

1.  wie jakie są narzędzia systemowe do nagrywania obrazu i 
dźwięku; 
2. umie korzystać z opcji nagrywania programu Windows 
Media Player; 
3. wymienia programy służące do nagrywania  
i odtwarzania obrazu i dźwięku; 
4. umie posługiwać się wybranym programem  
do odtwarzania i nagrywania. 
5. wie, jaki wpływ mają multimedia w procesie poznania; 
6. wie i wyjaśnia, co oznacza pojęcie multimedia; 
7. wyszukuje w internecie informacje na podany temat; 
8.  umie napisać opracowanie na podstawie wyszukanych 
informacji. 
9. wie, jakie narzędzia służą do multimedialnego przekazu; 

1.  umie posługiwać się kilkoma programami do 
nagrywania i odtwarzania obrazu i dźwięku; 
2.  uzasadnia, który z programów do nagrywania warto 
polecić; 
3.  wypowiada się, jakie programy do odtwarzania są godne 
polecenia. 
tworzy opracowanie na podstawie wielu źródeł; 
4. uzasadnia, dlaczego multimedia mają wpływ na proces 
poznania. 
5. wykorzystuje zaawansowane opcje programu Windows 
Movie Maker. 
 

1. w efektowny sposób prezentuje efekty 
pracy swojej grupy. 

VI Internet i sieci 

1.  wie, co oznacza pojęcie HTML; 
2. zna i stosuje podstawowe polecenia do tworzenia stron w 
HTML; 
3. gromadzi materiały niezbędne do utworzenia strony 
WWW; 
4. zna podstawowe zasady tworzenia stron WWW;  
5. potrafi utworzyć prostą stronę WWW w HTML. 
zna podstawowe polecenia do tworzenia stron w HTML; 
6.  gromadzi materiały niezbędne do utworzenia strony 
WWW; 
7. zna podstawowe zasady tworzenia stron WWW; 
8. przegląda wyszukane w sieci strony prezentujące inne 
szkoły; 

1. potrafi zaprojektować swoją witrynę internetową; 
2. wie, jak opublikować stronę w internecie; 
3.  umie wprowadzić poprawki w opublikowanej  
w internecie własnej stronie WWW. 
4. potrafi samodzielnie zaprojektować klasową lub szkolną 
witrynę internetową; 
5. umie posługiwać się zaawansowanymi  możliwościami 
języka HTML. 
 

1. potrafi stworzyć, zapisać  
i wykorzystać prezentację jako: 
standardową, przenośną, stronę WWW 
oraz jako pokaz. 
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II OKRES 

VII 
Obliczenia w arkuszu 
kalkulacyjnym 

1.  wie, do jakich celów służy arkusz kalkulacyjny; 
2. potrafi zaprojektować tabelę arkusza; 
3. umie rozwiązywać w arkuszu kalkulacyjnym zadania 
problemowe; 
4. umie rozwiązywać w arkuszu zadania z zakresu różnych 
przedmiotów; 
5.  wie na czym polega adresowanie względne, bezwzględne 
 i mieszane; 
6. wie, na czym polega kalkulacja kosztów; 
7. umie planować koszty podejmowanych przedsięwzięć. 
8. wie, jakie polecenie w arkuszu kalkulacyjnym służy do 
wstawiania funkcji; 
9. wykorzystuje arkusz do obliczeń;  
10.  stosuje w obliczeniach adresowanie względne, bezwzględne 
oraz mieszane; 
11. rozwiązuje zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego; 
12. dobiera odpowiedni rodzaj wykresu do odpowiedniej 
prezentacji danych lub wyników. 
13.  prezentuje dane i wyniki za pomocą wykresu. 
14. wie, jakie polecenie w arkuszu kalkulacyjnym służy do 
wstawiania funkcji; 
15.  wykorzystuje arkusz do obliczeń;  
16. stosuje w obliczeniach adresowanie względne, bezwzględne 
 i mieszane; 
17.  rozwiązuje zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego. 

1.  wie, jakie problemy można rozwiązywać za pomocą 
arkusza kalkulacyjnego; 
2.  samodzielnie i twórczo rozwiązuje w arkuszu złożone 
zadania z zakresu różnych przedmiotów; 
3. umie przedstawić dane i wyniki w postaci wykresu; 
4.  potrafi ułożyć zadanie, którego rozwiązanie można 
zaprezentować w arkuszu kalkulacyjnym. 
5.  samodzielnie wyszukuje i stosuje do obliczeń  
w arkuszu kalkulacyjnym funkcje matematyczne, 
statystyczne i inne; 
6. wie, w jaki sposób zostały posegregowane funkcje w 
arkuszu kalkulacyjnym; 
7. wie, jak wprowadzić poprawki do wykresu; 
8. zmienia kolory, formatuje osie wykresu, zmienia tytuły 
i oznaczenia w obszarze wykresu. 
9. samodzielnie wyszukuje i stosuje do obliczeń  
w arkuszu kalkulacyjnym funkcje matematyczne, 
statystyczne i inne; 
10. wie, jak działają oraz kiedy stosować funkcje: JEŻELI, 
LICZ.JEŻELI, ILE.NIEPUSTYCH itp. 

1. projektuje i prezentuje zaawansowany 
projekt w arkuszu kalkulacyjnym.  

VIII Bazy danych 

1.  przypomina, co to jest baza danych oraz jakie operacje można 
wykonywać na utworzonej bazie; 
2. wie, jak importować bazę danych; 
3.  tworzy nową bazę danych za pomocą kreatora; 
4. wpisuje dane do nowo utworzonej tabeli. 
5. zna pojęcie kwerenda; 
6. wie, w jakim celu tworzy się kwerendy. 
7. zna pojęcia formularz, raport; 
8. wie, w jakim celu tworzy się w bazie danych formularze,  
a w jakim raporty. 
 

1. umie tworzyć tabelę w widoku projektu; 
2. określa typ danych; 
3.  ustala klucz podstawowy dla identyfikacji wierszy 
tabeli; 
4.  ustala relacje między tabelami; 
5. wie, jakie relacje mogą wystąpić w bazie danych; 
6. potrafi edytować utworzone w bazie danych relacje. 
7. tworzy kwerendy do utworzonej bazy danych; 
8. wie, jakie zapisy można stosować do formułowania 
kryteriów; 
9. określa kryteria dla kwerend; 
10. umie sortować utworzone zapytania; 
11. umie uruchomić kwerendę; 
12. potrafi zapisywać kwerendy. 
13. potrafi tworzyć formularze i raporty za pomocą 
kreatora; 
14. potrafi tworzyć formularze i raporty w widoku 
projektu; 
15. korzysta z różnych narzędzi podczas tworzenia 
formularzy i raportów w widoku projektu; 
16. wie, jak wstawić do formularza obrazy  
i zdjęcia; 
17. umie zmodyfikować formularz i raport;  
18. wie, jak zapisać gotowy formularz i raport. 

1. projektuje i prezentuje zaawansowany 
projekt w bazie danych.  

IX Algorytmy 

1.  zna pojęcia: sortowanie przez wybór, 
sortowanie przez scalanie, sortowanie przez 
wstawianie, sortowanie bąbelkowe; 
2. wie, na czym polega porządkowanie zbioru (sortowanie); 

1.  wyjaśnia na czym polega każdy ze sposobów 
sortowania: przez wybór, przez scalanie, przez 
wstawianie, sortowanie bąbelkowe; 
2. umie uporządkować zbiór elementów każdym  
z zaprezentowanych sposobów. 

1. wie, na czym polega przedstawianie 
algorytmów za pomocą opisu słownego, 
listy kroków i schematu blokowego. 
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3. porządkuje zbiór wybranym sposobem. 
4. rozumie pojęcia: programowanie strukturalne, grafika żółwia, 
procedura, procedury pierwotne; 
5.  umie otwierać i zamykać program Logomocja; 
6.  wie, do czego służy ekran graficzny i tekstowy; 
7. wie, do czego służą odpowiednie przyciski programu; 
8. zna podstawowe polecenia żółwia; 
9.  wie, jakie słowa są znane żółwiowi; 
10. wie, co to są listy w Logo; 
11.  potrafi wydawać żółwiowi określone polecenia, aby wykonał 
on odpowiedni rysunek; 
12. umie zapisać efekty swojej pracy; 
13. zapisuje i otwiera pliki w Logo; 
14. wie, jak korzystać z pomocy programu. 
15. wie, na czym polega tworzenie procedur własnych; 
16. określa, co składa się na procedurę własną; 
17. definiuje procedury własne dla prostych rysunków żółwia; 
18. potrafi wywołać zdefiniowaną procedurę. 
19. wie, na czym polega tworzenie procedur 
z parametrem; 
20. wie, że parametr np. x, umożliwia rysowanie figur o 
dowolnym wymiarze boku (w miejsce x można podstawiać różne 
liczby); 
21. tworzy nieskomplikowane procedury własne 
 z parametrem. 

3.  potrafi ustalić kolor pisaka, określić grubość pisaka, 
ustalić kolor malowania, ustalić wzór malowania. 
4. wie, na czym polega powtarzanie czynności  
w Logo. 
5. potrafi poprawić błędnie zapisane polecenia dla żółwia. 
6. wie, jak definiować procedury w oknie Edytora 
obiektów; 
7.  tworzy samodzielnie zdefiniowane procedury własne; 
8. wie, co powoduje zmianę trybu dialogu na tryb 
definiowania procedur. 
9.  tworzy złożone procedury własne z parametrem. 
  

X 
Modelowanie  
i symulacje 

1.  pojęcia: symulacja, model; 
2. wyjaśnia, na czym polegają symulacje na modelach; 
3. umie wyszukać w sieci informacje na temat symulacji; 
4. wyszukuje w internecie interaktywne mapy  
i potrafi je wykorzystać do symulacji; 
5.  umie podać przykłady symulacji; 
6. wyjaśnia na podstawie znalezionych informacji, na czym 
polega symulacja w grach komputerowych.  
7. wymienia przykłady symulacji z zakresu różnych dziedzin; 
8.  wie, jakie programy użytkowe można wykorzystać do 
przeprowadzenia symulacji; 
9. analizuje przedstawione symulacje;  
10. uruchamia i analizuje symulacje zapisane na płycie CD-ROM 
dołączonej do podręcznika (folder Symulacje). 
 

1. wie, w jaki sposób komputer pomaga  
w przeprowadzaniu symulacji; 
2. potrafi wyjaśnić, na jakich obiektach przeprowadza się 
symulację; 
3. uzasadnia celowość przeprowadzania symulacji na 
modelach; 
4. wyjaśnia, na czym polega symulacja za pomocą modelu 
abstrakcyjnego (przykłady w podręczniku) 
5.  rozwiązuje zadania symulując w zależności od 
podanych warunków; 
6. przeprowadza symulację procesów, przedsięwzięć np.  
w arkuszu kalkulacyjnym; 
7.  rozwiązuje zadania problemowe symulując różne 
rozwiązania w zależności od określonych warunków. 
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1. KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

1) Kryteria oceny śródrocznej/rocznej: 
1.  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające 
poza wymagania programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą, rozumie 
zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi, oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek 
pomocy z zewnątrz, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych 
i praktycznych, przekazując wiadomości stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się 
terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje wysoki stopień spójności, z powodu 
szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga wyniki znacznie wykraczające poza 
sformułowane wymagania, uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę 
w turniejach, zawodach, konkursach. 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wyczerpująco opanował cały materiał 
programowy, posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwie rozumie 
uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela, 
samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce, stosuje poprawny język, 
styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje spójność 
i zgodność z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania. 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, posiada wiadomości 
powiązane związkami logicznymi, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz 
wyjaśnia zjawiska wspomagany przez nauczyciela, stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych 
i praktycznych pod kierunkiem nauczyciela, w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów 
językowych, może popełnić nieliczne usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje 
w terminach naukowych. 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował ograniczony do treści podstawowych 
z danego przedmiotu zakres materiału programowego, jego podstawowe wiadomości są 
połączone związkami logicznymi, poprawnie rozumie większość podstawowych uogólnień oraz 
wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela, stosuje wiadomości do celów praktycznych 
i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie i nieliczne błędy językowe, 
definicje i terminy naukowe wyjaśnia językiem potocznym. 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazuje liczne braki w opanowaniu 
podstawowego materiału programowego, posiada wiadomości luźno zestawione, nie rozumie 
podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk, nie umie stosować wiedzy bez pomocy 
nauczyciela, popełnia liczne błędy językowe, jego styl wypowiedzi jest nieporadny, 
ma trudności w wysławianiu się. 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje brak wiadomości i umiejętności 
programowych z zakresu podstawowego, nie rozumie uogólnień oraz nie potrafi wyjaśnić 
zjawisk, popełnia liczne błędy językowe i merytoryczne, ma duże trudności w wypowiadaniu 
się, mimo zastosowanych środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków. 

2) Stosowane formy oceniania to: odpowiedź ustna, pisemny sprawdzian wiadomości 
i umiejętności, wypracowanie, kartkówka, egzamin próbny, udział w dyskusji, praca 
zespołowa, stosowanie wiedzy w praktyce, twórcze myślenie, prezentacja, pokaz, praca 
projektowa, opracowanie referatu, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, 
wytwory pracy własnej ucznia, praca z podręcznikiem i  tekstem źródłowym, 
przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcjach, praca domowa, prowadzenie zeszytu, 
praca pozalekcyjna (np.: udział w konkursach). 

3) Ocenianie bieżące: 
a) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 
jak powinien dalej się uczyć. 



 14

b) Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa 
się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia. 

c) Oceny bieżące muszą być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu 
formy aktywności ucznia, nauczyciel musi stosować różnorodne metody sprawdzania 
wiadomości ucznia. 

d) Przedmiotem oceny bieżącej ucznia są: 
- wiadomości egzekwowane w czasie odpowiedzi ustnych, sprawdzianów 
jednogodzinnych lub dwugodzinnych, kartkówek, testów śródrocznych i rocznych, 
egzaminów próbnych, prac domowych, ćwiczeń i zadań wykonywanych na lekcji, 
- umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, twórczego myślenia, korzystania 
z różnych źródeł informacji, posługiwania się technologią informacyjną, 
rozwiązywania konfliktów, prezentacji dłuższych wypowiedzi, udziału w dyskusjach 
(waga argumentów, estetyka i kultura wypowiedzi, dokumentowanie tez), 
prezentowania pracy grupy, prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego 
posługiwania się językiem ojczystym, prac wytwórczych, stosowania terminologii 
technicznej, wyszukiwania informacji w bazach danych, wrażliwości ucznia na barwy, 
światło, kształty, fakturę, perspektywę, dostrzegania form przestrzennych, 
artystycznych aspiracji, sprawności technicznej, posługiwania się komputerem, 
sprawności manualnej, jakości wykonywanych prac. 
- uczestnictwo w zajęciach, a w tym: sumienność, systematyczność, współpraca 
w grupie, aktywność i udział w wykonywaniu zadań na lekcji, przygotowanie do lekcji 
(przynoszenie pomocy naukowych), samodzielność wykonywanej pracy, dokładność, 
jakość wykonywanych prac, pomysłowość i inwencja twórcza, nowatorstwo, 
zaangażowanie oraz wkład pracy, estetyka pracy, poprawność stosowanych 
rozwiązań, postępy ucznia, kreatywność w sytuacjach nowych, prowadzenie zeszytu 
przedmiotowego (systematyczność i poprawność zapisu, odrabianie zadań domowych, 
estetyka), 
- aktywność pozalekcyjna, a w tym: udział i osiągane lokaty w konkursach 
oraz zawodach, dodatkowe prace związane z przedmiotem, np. przygotowanie 
referatu, folderu, wykonanie pomocy naukowej, posteru, portfolio, dodatkowych 
materiałów do lekcji i drobnych pomocy dydaktycznych, albumów, wykonanie pracy 
długoterminowej (obowiązkowej lub dla chętnych), udział w projektach 
edukacyjnych, prezentowanie efektów rozwoju własnych zdolności i zainteresowań, 
aktywność w kołach zainteresowań, zaangażowanie w przygotowanie i aktywny udział 
w uroczystościach i imprezach szkolnych, działania wiążące się z programem 
nauczania, jak i wykraczające poza program lekcji np.: przygotowanie materiału 
do nowej lekcji, zorganizowanie wystawy, konkursu, itp. 

4) Ocenianie odpowiedzi ustnej: 
1. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych zwraca się uwagę na: 
1) formę: zdania krótkie, proste, myśli chronologicznie ułożone, uporządkowane, 

płynność w przechodzeniu z myśli do myśli, przejrzystość, 
2) język: zrozumiały i komunikatywny, żywy i barwny, bez błędów gramatycznych, 
3) argumentację: logiczna i jasna, argumenty wiarygodne odwołujące się do innych 

przykładów i źródeł, 
4) sposoby prezentacji: głos pewny, wyraźny, kontakt wzrokowy ze słuchaczem, 

zwrócenie uwagi na reakcję słuchaczy, oszczędna gestykulacja i mimika, postawa 
swobodna, ale wyrażająca szacunek dla słuchacza, dobra dykcja, intonacja, wymowa 
(z wyjątkiem dzieci z deficytami wymowy, słuchu), wyważone tempo mówienia, 
podkreślanie w wypowiedzi tego na co należy zwrócić szczególną uwagę, 
samodzielność odpowiedzi, zgodność z tematem. 

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny wypowiedzi ustnej:  
1) ocena celująca: Odpowiedź ucznia wskazuje na szczególne zainteresowanie 

przedmiotem, wykracza poza obowiązujące treści, zawiera pojęcia i fakty zaczerpnięte 
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z literatury popularno-naukowej. Uczeń wypowiada własne przemyślane oceny 
i opinie. 

2) ocena bardzo dobra: Odpowiedź ucznia jest wyczerpująca pod względem 
merytorycznym, swobodnie operuje pojęciami, dostrzega związki przyczynowo- 
skutkowe, wyciąga wnioski, dokonuje samodzielnej oceny, wyczerpuje zagadnienie, 
używa poprawnego języka. 

3) ocena dobra: Uczeń wypowiada się samodzielnie, zna większość wymaganych treści, 
używa poprawnego języka. Błędy merytoryczne są nieliczne, drugorzędne z punktu 
widzenia tematu.  

4) ocena dostateczna: Uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować. 
Nauczyciel ukierunkowuje jego wypowiedź. W wypowiedzi mogą wystąpić błędy 
rzeczowe i językowe. Nie wyczerpuje zagadnienia. 

5) ocena dopuszczająca: Uczeń posiada elementarną wiedzę z przedmiotu. Podczas 
wypowiedzi popełnia błędy językowe, które jednak nie zaburzają rozumienia sensu 
jego wypowiedzi. Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi. 

6) ocena niedostateczna: Uczeń nie potrafi się wypowiedzieć, nie zna zakresu 
wymaganych treści, pomimo pomocy nauczyciela wypowiada się nie na temat. 

3. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 
oceny niedostatecznej. 

5) Kartkówki: 
1. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy 
od jednego do trzech ostatnich tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może 
przekraczać 1/3 lekcji. 
2. Nauczyciele mają prawo do stosowania formy kartkówki w dowolny sposób, bez 
uprzedzenia o niej uczniów, gdyż niczym nie różni się ta forma kontroli wiadomości 
od innych form bieżącego kontrolowania, przygotowania się uczniów do zajęć, 
3. Ucieczka z kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie 
pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

6) Sprawdziany pisemne: 
1. Oceniając wypowiedzi pisemne (zadania otwarte) należy brać pod uwagę: 
1) zrozumienie tematu, 
2) zakres jego rozwinięcia, 
3) zaprezentowaną wiedzę, 
4) samodzielność i oryginalność ujęcia, 
5) umiejętność wnioskowania i uogólniania, 
6) styl (zharmonizowanie z treścią i komunikatywność), 
7) słownictwo, 
8) poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną, 
9) estetykę pracy, 
10) zgodność z tematem. 
2. W przypadku oceny wypowiedzi pisemnej stosuje się następujące kryteria: 
1) ocena celująca: Praca w pełni wyczerpuje temat. Zawiera treści wykraczające poza 
obowiązkowy zakres wiedzy. Uczeń sprawnie posługuje się terminami i pojęciami 
właściwymi dla przedmiotu. Formułuje własne opinie na temat omawianych zagadnień. 
Uzasadnia swoje sądy. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst nienaganny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Przejrzysta kompozycja 
graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej dopuszcza się wydruk komputerowy), 
wysoka estetyka pracy. Tekst wzbogacają zdjęcia, tabele, wykresy itp. Praca samodzielna. 
Jeśli jest to zadanie wykonane w domu do pracy dołączona bibliografia. 
2) ocena bardzo dobra: Temat właściwie rozwinięty. Przemyślany dobór i selekcja 
materiału rzeczowego z obowiązującego zakresu wiedzy. Uczeń wykazuje się 
znajomością i trafnym stosowaniem pojęć i terminów właściwych dla tematu. Prezentuje 
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swoją opinię na dany temat. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst poprawny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym (dopuszczalne pojedyncze 
uchybienia). Przejrzysta kompozycja graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej 
dopuszcza się wydruk komputerowy). 
3) ocena dobra: Uczeń wykazuje się znajomością tematu, wystarczająco go rozwija. 
Wykazuje się wystarczającą znajomością pojęć i terminów dla omówienia tematu. 
Widoczny logiczny porządek treści. Uczeń dba o estetykę pracy, stosuje akapity. Praca 
poprawna pod względem językowym, ortograficzny i interpunkcyjnym (dopuszczalne 
nieliczne usterki językowe, drobne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 
4) ocena dostateczna: Uczeń zrozumiał temat, wykazał się zadowalającą znajomością 
materiału rzeczowego, ale jego dobór jest zbyt ograniczony (dopuszczalne nieścisłości 
rzeczowe), a analiza powierzchowna. Uczeń stara się zachować pewien logiczny porządek 
treści. Praca komunikatywna, ale zawierająca błędy językowe oraz ortograficzne 
i interpunkcyjne. Pismo czytelne. 
5) ocena dopuszczająca: Uczeń nie w pełni zrozumiał temat, częściowo go rozwija, 
nie zawsze trafnie dobiera materiał rzeczowy i nieumiejętnie go wykorzystuje, występuje 
brak logicznego uporządkowania tekstu, brak akapitów, niestaranne pismo, liczne 
skreślenia i poprawki, zauważa się spore odstępstwa od norm językowych, 
ortograficznych i interpunkcyjnych pozwalające jednak na zrozumienie tekstu. 
6) ocena niedostateczna: Uczeń nie rozumie tematu i pisze pracę nie na temat lub uczeń 
częściowo zrozumiał temat, ale rażąca jest nieznajomość materiału rzeczowego, myli 
pojęcia, treść jest chaotyczna, pismo niestaranne, miejscami nieczytelne, praca 
nieestetyczna (kartka zniszczona, zamazania, plamy), duże odstępstwa od norm 
językowych powodujące miejscami niezrozumiałość tekstu, liczne błędy ortograficzne 
i interpunkcyjne lub udowodniono uczniowi niesamodzielność pracy (plagiat). 
3. Przy zastosowaniu punktacji w czasie oceniania pracy pisemnej stosuje się następującą 
skalę procentową:  
100% p.           – cel 
99% - 90% p.  – bdb 
89% - 75% p.  – db 
74% - 51% p.  - dst 
50% - 30% p.  – dop 
29% p. i mniej – ndst 
4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 
nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
100%  - 90p.   – cel 
89% - 71% p.  – bdb 
70% - 55% p.  – db 
54% - 40% p.  - dst 
39% - 20% p.  – dop 
19% p. i mniej – ndst 
5. Ucieczka ze sprawdzianu przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 
w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.    
6. Za zgodą nauczyciela na sprawdzianie uczniowie mogą korzystać ze wskazanych przez 
nauczyciela pomocy naukowych. 
 

    7) Pisemna praca domowa:  
Pisemna praca domowa powinna podlegać ocenie w aspektach: 
1) kompletności treści, 
2) logiki wywodu, 
3) staranności językowej, 
4) staranności wykonania, 
5) korzystania z różnych źródeł wiedzy, 
6) zgodności z tematem. 
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KODEKS PRZEDMIOTOWY:  
1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów o zasadach zachowania się 
w czasie lekcji. 
2. Po dzwonku na lekcje, uczniowie ustawiają się przed klasą w dwóch rzędach (w jednym 
dziewczęta, w drugim chłopcy). 
3. Po otworzeniu drzwi sali lekcyjnej przez nauczyciela, do klasy wchodzą dziewczęta, 
a następnie chłopcy. 
4. Plecaki (torby) ze względów bezpieczeństwa oraz estetyki uczniowie powinni umieszczać pod 
ławką. 
5. Po wejściu do klasy uczniowie ustawiają się przy ławkach (przydzielonych przez nauczyciela 
na początku roku szkolnego) i witają nauczyciela w pozycji stojącej, po czym siadają w ławkach. 
6. W razie potrzeby dyżurny przygotowuje tablicę – wyciera ją, płucze gąbkę. 
7. Nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów. Wyczytany uczeń w tym czasie potwierdza 
swoją obecność słowem „jestem”. 
8. W czasie odczytania przez nauczyciela listy obecności, uczniowie unosząc rękę do góry 
i wstając z miejsca, zgłaszają nauczycielowi wszelkie problemy związane ze swoim 
przygotowaniem do lekcji lub nie przygotowanie się do lekcji. 
9. Uczniowie dbają o mienie szkoły. Na początku lekcji zgłaszają nauczycielowi wszelkie 
zniszczenia w sprzęcie szkolnym, gdy tego nie zrobią ponoszą odpowiedzialność  za jego 
zniszczenie. 
10. Nauczyciel odnajduje osoby, które mogłyby dokonać zniszczenia i zgłasza ten fakt 
do wychowawcy lub nauczycielowi mającemu poprzednią lekcję w danej sali. 
11. Wychowawca lub nauczyciel klasy, która dokonała zniszczenia informuje dyrekcję 
o zaistniałej szkodzie oraz o sprawcy zdarzenia. Dyrekcja ustala sposób usunięcia (naprawy) 
szkody. 
12. W czasie lekcji uczniowie, chęć zabrania głosu zgłaszają przez podniesienie ręki do góry. 
13. Uczniowie odpowiadają na siedząco. 
14. W przypadku, gdy do sali lekcyjnej wchodzi inna osoba dorosła, uczniowie wstają z miejsc. 
15. Z pomocy dydaktycznych uczniowie korzystają tylko na polecenie nauczyciela. 
16. Pomoce dydaktyczne rozdaje dyżurny na początku lekcji lub w jej trakcie na polecenie 
nauczyciela. 
17. Wstając z miejsca uczniowie przesuwają krzesło jednocześnie je unosząc. 
18. Podczas lekcji uczniowie zachowują spokój i stosują się do poleceń nauczyciela. 
19. Uczniowie nie wychodzą podczas zajęć lekcyjnych z sali lekcyjnej. 
20. W sali lekcyjnej uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. 
21. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie spożywają posiłków, nie żują gumy. 
22. Po zakończonej lekcji uczniowie pozostawiają po sobie porządek, podsuwają krzesła 
do stolików, śmieci wyrzucają do kosza, dyżurni sprzątają pomoce naukowe i ścierają tablicę. 
23. Na polecenie nauczyciela, po zakończeniu zajęć lekcyjnych danego dnia w sali lekcyjnej, 
uczniowie zakładają krzesła na stoliki. 
24. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną powoli i spokojnie, za zgodą nauczyciela. 
25. Nie przestrzeganie przez ucznia zasad zachowania się, wpływa na ocenę jego zachowania. 
26. Spóźnienie ucznia: 

1) za spóźnienie ucznia uważa się jego przybycie do sali lekcyjnej do 15 minut po dzwonku 
na lekcję, po dłuższym czasie jest uważane za nieobecność, 

2) uczeń spóźniony, po wejściu do sali lekcyjnej wyjaśnia przyczynę spóźnienia, 
3) nauczyciel na bieżąco odznacza spóźnienie ucznia w dzienniku elektronicznym, 
4) uczniowie przybywający do sali lekcyjnej później niż 15 minut, są zobowiązani 

uczestniczyć w dalszej części lekcji oraz brać w niej czynny udział (mimo zaznaczonej 
nieobecności), 

5)  nagminne przypadki spóźnień na dany przedmiot, mają wpływ na ocenę zachowania.  
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