
PRZEMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI – KLASY  VII - VIII 

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej 

 w Katowicach 

OBSZARY AKTYWNOŚĆI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: 

Uczeń otrzymuje oceny za: 

a) Prace pisemne (sprawdziany) -  waga 3  

b) Kartkówki - waga 2 

c) Wypowiedzi ustne - waga 2 

d) Aktywność na lekcji - waga 1 

e) Zadania domowe - waga 1 

f) Projekt  - waga 3 

g) Ćwiczenia praktyczne  – waga 3 

Sprawdziany i kartkówki są oceniane punktowo, a punkty przeliczane są na oceny cyfrowe według kryteriów: 

98% - 100% - ocena celująca, 

90% - 97% - ocena bardzo dobra, 

75% - 89%  - ocena dobra, 

50% - 74% - ocena dostateczna, 

30% - 49% - ocena dopuszczająca, 

0% - 29% - ocena niedostateczna, 



1. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć raz w semestrze.  

2. Wymaga się prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

3. Uczniowie o otrzymanych ocenach są informowani w sposób jawny i na bieżąco.  

4. Sprawdziany są obowiązkowe i zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem wraz z podaniem zakresu materiału. 

5. Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od zaangażowania oraz trudności zadań,  uczeń otrzymuje oceny, 

na które składają się zdobywane systematycznie plusy: 3 plusy to ocena bardzo dobra. Analogicznie, za brak pracy na 

lekcji, uczeń otrzymuje minusy  (3 minusy to ocena niedostateczna). 

6. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności. (Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian to 

powinien napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, otrzyma ocenę 

niedostateczną). 

7. Nie ocenia się uczniów do 3 dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (minimum tygodniowej), 

8. Uczeń ma prawo do  poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem na   zajęciach  dodatkowych. 

Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. 

9. Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 

10. Informacje dotyczące możliwości uzyskania semestralnych i końcoworocznych, wyższych  niż ustalone przez 

nauczyciela, ocen  z przedmiotu oraz zasad przystępowania do  egzaminów poprawkowych, są zawarte w Statucie 

Szkoły. 

11.  Stopień na koniec semestru lub roku szkolnego jest wystawiany na podstawie  średniej ważonej uzyskanych ocen. 

 

 



Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: 

 

Celującą 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane w ramach lekcji i zadania dodatkowe. Jego 

wiadomości   i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie informatyki. Jest aktywny na lekcjach i pomaga 

innym. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach 

informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie 

pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach. 

 

Bardzo dobrą 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane w ramach lekcji. Opanował wiadomośc i umiejętności 

zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze zdąży 

wykonać ćwiczenia na  lekcji i robi to bezbłędnie. 

 

Dobrą 

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych  

w programie informatyki. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji 

i robi to niemal bezbłędnie. 

 

 

 



Dostateczną 

Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach stara się pracować 

systematycznie, wykazuje postępy. Zazwyczaj zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji. 

 

Dopuszczającą 

Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej 

informatyki. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie udaje mu się ukończyć wykonania niektórych 

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

wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. 

 

Niedostateczną 

Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych  w podstawie 

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

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

 

 

 

 



I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. 

Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

ALGORYTMY 
Potrafi zbudować własny 

skrypt rekurencyjny w 

Scratchu oraz zanalizować i 

opisać jego działanie.  

W trakcie lekcji pomaga 

innym. 

Opisuje, na czym polega 

problem wież Hanoi, potrafi 

go analizować dla danej 

liczby krążków. W trakcie 

lekcji pomaga innym. 

Potrafi zdefiniować pojęcia 

algorytmu i schematu 

blokowego, zna sposoby 

znajdowania NWD, opisuje i 

stosuje obie wersje 

algorytmu Euklidesa. 

W trakcie lekcji pomaga 

innym. 

Opisuje zagadnienie 

porządkowania i algorytm 

sortowania przez scalanie 

oraz zapis tego algorytmu 

W trakcie lekcji pomaga 

innym. 

 

Uczeń umie zamienić liczby 

zapisane w systemie 

dziesiętnym na system 

Potrafi zbudować                    

i zmodyfikować skrypt 

rekurencyjny w Scratchu 

oraz zanalizować i opisać 

jego działanie. 

Opisuje, na czym polega 

problem wież Hanoi, potrafi 

go analizować dla danej 

liczby krążków. 

Potrafi zdefiniować pojęcia 

algorytmu i schematu 

blokowego, zna sposoby 

znajdowania NWD, opisuje i 

stosuje obie wersje 

algorytmu Euklidesa. 

Opisuje zagadnienie 

porządkowania i algorytm 

sortowania przez scalanie 

oraz zapis tego algorytmu 

 

Uczeń potrafi stosować 

arkusz kalkulacyjny do 

rozwiązywania prostych 

problemów algorytmicznych. 

 

 

 

Uczeń umie zamienić liczby 

zapisane w systemie 

Potrafi opisać pojęcie 

rekurencji, zbudować skrypt 

rekurencyjny w Scratchu              

i opisać jego działanie. 

Opisuje, na czym polega 

problem wież Hanoi, potrafi 

go analizować na przykładzie 

kilku krążków i wypisać 

kolejne ruchy. 

Zna sposoby znajdowania 

NWD, opisuje algorytm 

Euklidesa. 

Opisuje zagadnienie 

porządkowania i algorytm 

sortowania przez scalanie. 

Opisuje zagadnienie 

porządkowania i algorytm 

sortowania przez scalanie. 
 

Uczeń omawia  w jaki 

sposób można stosować 

arkusz kalkulacyjny do 

rozwiązywania prostych 

problemów algorytmicznych. 
 
 

Uczeń wie, na czym polega 

pozycyjny system zapisu 

liczb, rozpoznaje liczby 

Uczeń formułuje problem            

w postaci specyfikacji (czyli 

opisuje dane i wyniki)                

i wyróżnia kroki                           

w algorytmicznym 

rozwiązywaniu problemów. 

Stosuje różne sposoby 

przedstawiania algorytmów, 

w tym  w języku naturalnym,  

w postaci schematów 

blokowych, listy kroków; 

Potrafi opisać pojęcie 

rekurencji i zbudować skrypt 

rekurencyjny w Scratchu. 

Potrafi zdefiniować pojęcia 

algorytmu i schematu 

blokowego oraz zna sposoby 

znajdowania NWD. 

Opisuje zagadnienie 

porządkowania i jeden                   

z algorytmów sortowania. 

 

 

 

 

 

Uczeń przedstawia typowe 

sposoby reprezentowania 

i przetwarzania informacji 

Uczeń wyjaśnia pojęcie 

algorytmu. 

Uczeń zna sposoby zapisu 

algorytmów. 

Uczeń podaje przykłady 

algorytmicznego 

rozwiązywania problemu. 

Potrafi opisać na przykładzie 

pojęcie rekurencji. 

Potrafi opisać sposoby 

znajdowania NWD. 

Opisuje zagadnienie 

porządkowania. 



binarny i odwrotnie.                   

W trakcie lekcji pomaga 

innym. 

 

 

Uczeń potrafi korzystać  

z programów do 

modelowania i symulacji. W 

trakcie lekcji pomaga innym. 
 

 

 

dziesiętnym na system 

binarny i odwrotnie. 

 

 

 

Uczeń potrafi korzystać  

z programów do 

modelowania i symulacji. 

 

zapisane w systemie 

dwójkowym.  

Rozróżnia bity i bajty. 

Korzysta z Kalkulatora. 

Uczeń zna pojęcia: 

symulacja, model. 

 

przez człowieka  i komputer. 

Uczeń zna pojęcia bit    i bajt.     

Uczeń potrafi podać 

zastosowania informatyki w 

innych dziedzinach,                        

w zakresie pojęć, obiektów 

oraz algorytmów. 

                        

 

 

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. 

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

PROGRAMOWANIE 
Uczeń testuje swoje 

algorytmy, weryfikuje ich 

poprawność, objaśnia 

przebieg ich działania dla 

różnych danych. W trakcie 

lekcji pomaga innym. 

Bezbłędnie wykonuje 

ćwiczenia na zajęciach, 

trzeba mu zadawać 

dodatkowe, trudniejsze 

zadania.  

Uczy się nowych zagadnień. 

 

Uczeń formułuje i zapisuje  

w języku programowania 

Uczeń testuje swoje 

algorytmy, weryfikuje ich 

poprawność, objaśnia 

przebieg ich działania dla 

różnych danych.  

Potrafi utworzyć własny 

projekt, zmieniać tło i postaci 

duszków. Wykorzystuje w 

skrypcie animację, 

przesuwanie duszka oraz 

dźwięki. 

Uczeń potrafi zaprojektować 

i stworzyć własną animację i 

historyjkę obrazkową jako 

uporządkowanej sekwencji 

Uczeń projektuje, tworzy i 

testuje oprogramowanie 

sterujące robotem lub innym 

obiektem na ekranie. 

Wykorzystuje w skrypcie 

animację za pomocą zmiany 

kostiumu oraz przesuwania 

duszka  

z wykorzystaniem 

prawidłowego odbicia od 

brzegu ekranu. 

Uczeń potrafi stworzyć 

programy obliczające pola 

figur:  kwadratu, prostokąta. 

Uczeń w programach stosuje: 

Potrafi utworzyć własny 

projekt, ułożyć skrypt 

przesuwania duszka po 

ekranie i wyjaśnić jego 

działanie. 

Uczeń wie,  jakie funkcje 

pełnią  zakładki: Skrypty, 

Kostiumy i Dźwięki. 

Potrafi utworzyć własny 

projekt, zmieniać tło i postaci 

duszków. Wykorzystuje w 

skrypcie animację za pomocą 

zmiany kostiumu. 

Uczeń potrafi stworzyć 

programy obliczające pola 

Potrafi uruchomić 

środowisko Scratch                             

i utworzyć własny projekt. 

Uczeń wie,  jakie funkcje 

pełnią  zakładki: Skrypty, 

Kostiumy i Dźwięki. 

Zna elementy użyte   

w aplikacji i ich funkcje:  

scena (stage), ikony 

uruchamiania i zatrzymania 

programu,  „obszar 

duszków”. 

 

Uczeń formułuje i zapisuje  

w języku programowania 



algorytm na minimum i 

maksimum. 

 

Potrafi zapisywać liczby za 

pomocą zmiennej typu lista. 

Potrafi znajdować minimum i 

maksimum  kilku 

wylosowanych liczb. 

 

obrazów i tekstów.  

Uczeń w programach stosuje: 

instrukcje wejścia/wyjścia, 

wyrażenia arytmetyczne i 

logiczne, instrukcje 

iteracyjne, instrukcje 

warunkowe.   

Uczeń formułuje i zapisuje  

w języku programowania 

algorytm na minimum i 

maksimum. Potrafi losować 

liczby z podanego zakresu. 

Potrafi zapisywać liczby za 

pomocą zmiennej typu lista. 

Potrafi znajdować minimum 

kilku wylosowanych liczb. 

Potrafi utworzyć własny 

projekt, ułożyć skrypt 

wykorzystujący pętlę zawsze 

i złożony blok warunkowy i 

wyjaśnić jego działanie. 

instrukcje wejścia/wyjścia, 

wyrażenia arytmetyczne i 

logiczne, instrukcje 

iteracyjne, instrukcje 

warunkowe.   

Potrafi losować liczby z 

podanego zakresu. 

Potrafi zapisywać liczby za 

pomocą zmiennej typu lista. 

Potrafi utworzyć własny 

projekt, ułożyć skrypty 

ustalania warunków 

początkowych i wyjaśnić ich 

działanie. 

figur:  kwadratu, prostokąta. 

Uczeń formułuje i zapisuje  

w języku programowania 

algorytm na minimum                   

i maksimum. 

Potrafi losować liczby                    

z podanego zakresu. 

 

algorytm na minimum i 

maksimum. 

 

EDYTOR GRAFIKI 

Uczeń tworzy kompozycję 

z fragmentów rysunków 

i zdjęć, umieszcza napisy na 

rysunku. 

Uczeń wie na czym polega 

przekształcanie obrazów 

i fotomontaż. 

Uczeń wykorzystuje 

narzędzia służące do obróbki 

grafiki w programie GIMP. 

Uczeń tworzy estetyczne 

kolaże, wykonuje zdjęcia i 

poddaje je obróbce zgodnie z 

Wykonuje własne projekty 

graficzne z wykorzystaniem 

poznanych narzędzi. 

Uczeń tworzy kompozycję 

z fragmentów rysunków 

i zdjęć, umieszcza napisy na 

rysunku. 

Uczeń wie na czym polega 

przekształcanie obrazów 

i fotomontaż. 

Uczeń wykorzystuje 

narzędzia służące do obróbki 

grafiki w programie GIMP. 

Uczeń potrafi zapisać grafikę 

w określonym formacie 

graficznym. 

Biegle wykorzystuje warstwy 

obrazu, łącząc różne 

elementy w jeden obraz. 

Biegle stosuje efekty na 

warstwach tekstowych 

(cienie, wtapianie, 

wypełnienie teksu itp.).  

Uczeń zna podstawowe 

formaty graficzne. 

Potrafi budować obraz 

składający się                                    

z gotowych obiektów Uczeń 

zna budowę programu GIMP. 

Stosuje podstawowe funkcje 

programu. 

Uczeń potrafi stworzyć 

kompozycję graficzną 

w Programie GIMP. 

 

Samodzielnie łączy różne 

Uczeń rozumie pojęcia: 

grafika komputerowa, grafika 

rastrowa i wektorowa, edytor 

grafiki. Uczeń zna budowę 

programu GIMP. 

Stosuje podstawowe funkcje 

programu. 

Uczeń potrafi stworzyć 

prostą kompozycję graficzną 

w Programie GIMP. 

Rozumie pojęcie warstwy 

obrazu. 

Z pomocą nauczyciela (lub 



przeznaczeniem,  

 

Stosuje filtry i maski obrazu. 

 

elementy w jeden obraz 

(warstwy) i wstawia warstwy 

tekstowe do obrazu. 

Samodzielnie wstawia 

warstwę tekstową do obrazu. 

kolegów) łączy różne 

elementy w jeden obraz 

(warstwy) i wstawia warstwy 

tekstowe do obrazu. 

Uczeń nagrywa krótki film i 

poddaje  go obróbce zgodnie 

z przeznaczeniem, 

Potrafi trafnie dobrać czas 

trwania efektu w filmie. 

Potrafi zapisać film 

przeznaczony do odtwarzania 

na urządzeniach mobilnych. 

Sprawnie wprowadza napisy 

początkowe, podpisy i napisy 

końcowe w filmie. 

Samodzielnie określa 

parametry filmu podczas jego 

zapisywania. 

Samodzielnie stosuje efekty 

wizualne dla wybranych 

sekwencji filmu. 

Samodzielnie zapisuje 

projekt i gotowy film. 

Potrafi importować obrazy i 

filmy do programu Movie 

Maker. 

Z pomocą nauczyciela 

stosuje efekty wizualne dla 

wybranych sekwencji filmu.  

Z pomocą nauczyciela 

zapisuje projekt i gotowy 

film. 

EDYTOR TEKSTU 

Bezbłędnie wykonuje 

ćwiczenia na lekcji, trzeba 

mu zadawać dodatkowe, 

trudniejsze zadania. 

Ocenia wygląd prac 

zawierających grafikę: cechy 

dobrego plakatu bądź 

reklamy zawarte  

w wykonanej pracy.  

Stosuje zaawansowane 

techniki opracowania i 

łączenia grafiki z tekstem. 

Jest aktywny na lekcji i 

pomaga innym. 

Samodzielnie rozplanowuje 

tekst na stronie, dobiera 

sposób formatowania 

czcionki do charakteru i 

wyglądu tekstu. 

Ustawia własne tabulatory, 

dostosowane do charakteru 

wprowadzanego tekstu. 

Wypełnia nagłówki i stopki 

w dokumencie 

wielostronicowym, stosuje 

zarówno kody pól  

wprowadzanych za pomocą 

odpowiednich przycisków 

(numer strony, data itp.), jak i 

tekst wpisywany. 

Formatuje tekst w nagłówku i 

stopce. 

Zna pojęcie akapitu, jego 

podstawowe parametry oraz 

Formatuje akapity „z linijki” 

(wcięcia akapitów, 

ustawienie marginesów 

akapitów) w połączeniu  

z odpowiednim 

wyrównaniem tekstu. 

W odpowiednich sytuacjach 

stosuje wymuszony koniec 

strony, kolumny, wiersza. 

Dobiera ilustracje do tekstu, 

stosuje różne sposoby 

osadzania ilustracji. 

Zna pojęcie akapitu, jego 

podstawowe parametry oraz 

potrafi go formatować. 

Zapisuje i otwiera plik do 

edycji. 

Wpisuje do edytora tekst 

wybranego przykładu. 

Ręcznie poprawia błędy. 

Stosuje podstawowe sposoby 

formatowania tekstu. 

Ilustruje tekst gotową grafiką 

z biblioteki grafik edytora lub 

wykonanymi przez siebie 

obrazkami. 

Osadza grafikę w tekście 

(zmienia rozmiar obrazka, 

wprowadza obramowanie, 

ustawia „równo z tekstem”).  

Stosuje podstawowe sposoby 

formatowania, rozplanowuje 

tekst na stronie, dobiera 

czcionki, stosuje wyróżnienia 

w tekście, pracuje z 

Korzysta w podstawowym 

zakresie z programu 

Microsoft Word lub innego 

zaawansowanego edytora 

tekstu; wykonuje polecenia 

nauczyciela. 

Wpisuje do edytora tekst 

wybranego przykładu. 

Zapisuje plik. 

Stosuje tabulatory dostępne 

w edytorze. Stosuje układ 

kolumnowy tekstu. 

Stosuje wyróżnienia w 

tekście (tytuł, wybrane 

słowa). Korzysta z programu 

WordArt. 

Ilustruje tekst gotową grafiką 

z biblioteki grafik edytora. 



potrafi go formatować. nagłówkiem i stopką. 

ARKUSZ KLALKULACYJNY 

Uczeń zna zastosowanie 

i budowę funkcji 

warunkowej „jeżeli”. 

Uczeń rozwiązuje zadania 

korzystając  z funkcji  

warunkowej „jeżeli”. 

Potrafi rozwiązywać zadania, 

stosując  odpowiednio 

adresowanie względne, 

bezwzględne, mieszane. 

Potrafi stosować adresowanie 

bezwzględne. 

Umie stosować adresowanie 

mieszane 

Wie, jak graficznie 

prezentować dane. 

Potrafi wykonać wykres dla 

dowolnych danych 

Wykorzystuje arkusz do 

rozwiązywania problemów 

życia codziennego. 

Potrafi rozwiązywać zadania, 

stosując  odpowiednio 

adresowanie względne, 

bezwzględne, mieszane. 

Uczeń rozwiązuje zadania 

wykorzystując funkcje: 

średnia arytmetyczna, 

minimum, maksimum. 

Uczeń zna zastosowanie 

i budowę funkcji 

warunkowej „jeżeli”. 

Potrafi drukować tabele i 

wykresy. 

Potrafi stosować adresowanie 

bezwzględne. 

Wie, jak graficznie 

prezentować dane. 

Potrafi wykonać wykres dla 

dowolnych danych 

Uczeń rozwiązuje zadania 

wykorzystując funkcje: 

średnia arytmetyczna, 

minimum, maksimum. 

Potrafi drukować tabele i 

wykresy 

 

Potrafi wykonywać operacje 

na wierszach i kolumnach 

Stosuje adresowanie 

względne. 

Zna pojęcie formuły Wie, jak 

graficznie prezentować dane. 

Potrafi wykonać wykres dla 

dowolnych danych 

Uczeń rozwiązuje zadania 

wykorzystując funkcje: 

średnia arytmetyczna, 

minimum, maksimum. 

Wie, jak przygotować arkusz 

do wydruku, 
 

Uczeń zna budowę arkusza 

kalkulacyjnego. 

Potrafi formatować dane                   

i komórki. 

Zna pojęcie formuły 

Rozwiązuje proste zadania. 

Wie, jak graficznie 

prezentować dane. 

Potrafi wykonać wykres dla 

dowolnych danych 

Wie, jak przygotować arkusz 

do wydruku 

PREZENTACJA  MULTIMEDIALNA 

Przygotowuje i przeprowadza 

zajęcia dodatkowe dla 

uczniów mających trudności. 

Potrafi doskonalić i oceniać 

prezentację oraz przygotować 

się do jej zaprezentowania. 

Właściwie przedstawia 

prezentację. 

Wie,  jak stosować efekty 

przejścia 

Potrafi animować slajdy 

Stosuje hiperłącza. 

Bierze udział w 

przedstawianiu prezentacji. 

Potrafi wstawiać do slajdu 

dźwięk i film 

Potrafi  stosować przyciski 

akcji. 

Bierze udział w 

przedstawianiu prezentacji. 

Potrafi zmieniać szatę 

graficzną slajdów 

Potrafi wstawiać do slajdu 

elementy innych aplikacji 

Potrafi wstawiać do slajdu 

obiekty graficzne 

Wie, co to jest prezentacja 

multimedialna i jak ją 

zaplanować 

Zna  podstawowe zasady 

tworzenia prezentacji 

 



STRONA WWW 

Tworzy własne formularze. 

Rozumie i potrafi 

modyfikować kod HTML 

generujący tabele i ramki 

 

 

Tworzy własną stronę WWW 

w języku HTML 

Dokonuje podziału witryny 

na części i zarządza  nimi 

 

 

Wstawia hiperłącza 

wewnętrzne i zewnętrzne 

Stosuje tabele i ramki 

Formatuje tekst na stronie 

WWW 

Wstawia napisy ruchome do 

strony WWW 

Wstawia grafikę na strony 

WWW 

Zapisuje źródło strony 

WWW 

 

 

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. 

 

Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
Analizuje stan komputera i 

jego elementów, podaje ich 

parametry, posługując się 

właściwymi jednostkami. W 

trakcie lekcji pomaga innym. 

Potrafi organizować i 

wyszukiwać dane. 

Wymienia i opisuje 

podstawowe elementy 

komputera, analizuje ich 

wielkość. 

Potrafi znaleźć w komputerze 

informacje o parametrach 

poszczególnych elementów. 

Uczeń wyjaśnia, które części 

zestawu służą do 

wprowadzania, a które do 

wyprowadzania danych. 

 

Uczeń stosuje odpowiednie 

znaki wieloznaczne do 

wyszukiwania plików 

i folderów. 

Uczeń poprawnie posługuje 

się terminologią związaną z 

informatyką                          i 

technologią. 

Uczeń opisuje modułową 

budowę komputera, jego 

podstawowe elementy           i 

ich funkcje, jak również 

budowę i działanie urządzeń 

zewnętrznych. 

Uczeń wyjaśnia, które części 

zestawu służą do 

wprowadzania, a które do 

wyprowadzania danych. 

Omawia możliwości 

pobierania obrazów 

z różnych źródeł: Internetu, 

aparatu cyfrowego. 

Uczeń potrafi tworzyć pliki, 

umie odszukać właściwości 

plików. Uczeń potrafi 

wyszukiwać pliki i foldery            

Potrafi wymienić i opisać 

podstawowe elementy 

komputera 

Uczeń potrafi zaimportować 

grafikę z różnych źródeł. 

Potrafi zeskanować obraz. 

Zapisuje pobrany plik 

w określonym formacie. 

Potrafi w podstawowym 

zakresie zarządzać danymi 

Uczeń zna rodzaje plików i 

ich rozszerzenia. Uczeń 

potrafi tworzyć pliki, umie 

odszukać właściwości 

plików. Uczeń potrafi 

wyszukiwać pliki i foldery w 

systemie. 

Uczeń zna rodzaje plików i 

ich rozszerzenia. 

 

Potrafi wymienić 

podstawowe elementy 

komputera. 

Potrafi wymienić urządzenia 

wejścia i wyjścia. 

Uczeń zna pojęcia: system 

operacyjny, pulpit,  ikona.          

Uczeń zna podstawowe 

pojęcia dotyczące 

oprogramowania. 

Uczeń wie co to jest plik  

i folder (katalog). 

Uczeń wie, że plik składa się 

z nazwy i rozszerzenia. 

Uczeń rozróżnia rodzaje 

pamięci komputera. 

Uczeń zna jednostki pamięci. 

 



w systemie. 

Potrafi ocenić i 

wykorzystywać mechanizm 

ochrony zasobów. 

 

Rozumie sposób logowania 

się użytkowników do sieci. 

Rozumie potrzebę łączenia 

komputerów  w sieć oraz 

pojęcie konta i ochrony 

zasobów. 

Uczeń schematycznie 

przedstawia budowę i 

funkcjonowanie sieci 

Internet; 

Uczeń schematycznie 

przedstawia budowę i 

funkcjonowanie sieci 

komputerowej, szkolnej, 

domowej. 

Uczeń zna rodzaje sieci 

komputerowych. 

Zna pojęcia: sieć 

komputerowa, sieć lokalna 

i globalna, topologia sieci, 

protokół sieciowy, adres IP. 

 

Rozumie potrzebę łączenia 

komputerów  w się.  

Wyjaśnia pojęcia: Internet, 

wyszukiwarka, przeglądarka. 

Omawia korzyści 

i zagrożenia wynikające 

z korzystania z Internetu. 

 

 

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. 
 

Rozwijanie kompetencji społecznych. 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
Rozumie skutki odbierania i 

przekazywania informacji w 

serwisach WWW. 

 

Samodzielnie zakłada konto 

pocztowe. 

Rozumie sposób działania 

poczty elektronicznej. 

Rozumie problematykę 

wiarygodności serwisów 

WWW. 

Potrafi pozyskiwać                

i przechowywać wiarygodne 

informacje 

Z pomocą nauczyciela 

zakłada konto pocztowe. 

Sprawnie wyszukuje            

w Internecie potrzebne 

informacje i elementy 

graficzne. 

Uczeń potrafi pracować 

w chmurze, umie udostępniać 

pliki. 

 

Potrafi samodzielnie dobrać 

odpowiednie słowa kluczowe 

potrzebne do wyszukania 

pożądanych informacji.  

Samodzielnie wyszukuje w 

Internecie potrzebne 

elementy graficzne. 

Przestrzega praw autorskich 

odnośnie materiałów 

pobranych  z Internetu. 

Uczeń potrafi pracować 

w chmurze, umie udostępniać 

pliki. 

 

 

Uczeń zna przeznaczenie 

przeglądarki internetowej.  

Zna adres internetowy 

wyszukiwarki Google. 

Samodzielnie wprowadza 

adres strony internetowej               

i potrafi ją otworzyć. 

Zna podstawowe rodzaje 

usług dostępnych                           

w Internecie. 

 



Zawsze stosuje się do zasad 

bezpieczeństwa pracy w 

chmurze.  

Biegle wykorzystuje usługi 

dostępne w chmurze. 

Potrafi dostosować 

ustawienia Dysku Google do 

własnych potrzeb. 

Wykorzystuje usługi 

dostępne w chmurze. 

Sprawnie korzysta                   

z Dysku Google. 

Potrafi wymienić zalety i 

wady pracy w chmurze. 

Samodzielnie korzysta z 

dysku Google. 

Potrafi wyjaśnić pojęcie 

pracy w chmurze. 

 

Uczeń gromadzi, 

selekcjonuje, pobiera 

informacje i dokumenty 

z różnych źródeł, w tym 

z Internetu, oceniania pod 

względem treści  i formy ich 

przydatność w projekcie. 

Pomaga kolegom                  

w pracy nad projektem. 

Loguje się do wspólnych 

dokumentów Google i 

współpracuje w ich 

redagowaniu.  

Uczeń krytycznie ocenia 

informacje i ich źródła. 

Zna i wykorzystuje  zasady 

n-etykiety 

Uczeń potrafi pracować w 

grupie, porozumiewać się z 

innymi osobami podczas 

realizacji wspólnego 

projektu. 

Loguje się do wspólnych 

dokumentów Google i 

współpracuje w ich 

redagowaniu.  

Uczeń krytycznie ocenia 

informacje i ich źródła. 

Zna i wykorzystuje  zasady 

n-etykiety 

 

Loguje się do wspólnych 

dokumentów Google i 

współpracuje w ich 

redagowaniu.  

Zna zasady netykiety. 

Rozróżnia podstawowe 

akronimy i emotikony 

służące do komunikacji 

internetowej. 

Loguje się do wspólnych 

dokumentów Google i 

współpracuje w ich 

redagowaniu.  

Zna zasady netykiety. 

 

 

 

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. 
 

Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. 

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 
Biegle wymienia rodzaje 

licencji programów 

komputerowych. 

Uczeń opisuje korzyści  

wynikające z rozwoju 

informatyki  i powszechnego 

dostępu do informacji.                                                

Uczeń wyjaśnia zagrożenia 

Aktywnie uczestniczy w 

dyskusji dotyczącej BHP. 

Potrafi sklasyfikować 

programy komputerowe pod 

względem dostępności 

(rodzaj licencji). 

Uczeń opisuje korzyści  

wynikające z rozwoju 

Uczeń zna regulamin 

pracowni komputerowej 

Wie, na czym polega 

bezpieczna praca przy 

stanowisku komputerowym. 

Uczeń wymienia zagadnienia 

etyczne i prawne, związane  

z ochroną własności 

Uczeń zna regulamin 

pracowni komputerowej 

Wie, na czym polega 

bezpieczna praca przy 

stanowisku komputerowym. 

Uczeń wymienia zagadnienia 

etyczne               i prawne, 

związane  z ochroną 

Uczeń zna regulamin 

pracowni komputerowej 

Uczeń wie na czym polega 

bezpieczna i higieniczna 

praca z komputerem 

Zna zagrożenia wynikające z 

niewłaściwego 

wykorzystania komputera. 



związane z uzależnieniem się 

od komputera. 

Wymienia zagrożenia 

związane                                  

z powszechnym dostępem do 

technologii oraz do 

informacji i opisuje metody 

wystrzegania się ich.  

Omawia sposoby 

znajdowania pomocy w razie 

wystąpienia zagrożeń 

związanych z pracą z 

komputerem i Internetem.   

 

 

informatyki  i powszechnego 

dostępu do informacji.                                                

Uczeń wyjaśnia zagrożenia 

związane z uzależnieniem się 

od komputera. 

Wymienia zagrożenia 

związane z powszechnym 

dostępem do technologii oraz 

do informacji  i opisuje 

metody wystrzegania się ich. 

intelektualnej i ochroną 

danych, wie, jak zgodnie                

z prawem korzystać                        

z oprogramowania. 

Zna pojęcia: prawo autorskie, 

licencja, piractwo 

komputerowe, cyfrowa 

tożsamość, prywatność, 

własność intelektualna. 

Zna rodzaje 

oprogramowania: freeware, 

public domain, sharware, 

demo, adware. 

Uczeń zna zasady netykiety                          

i postępuje etycznie w pracy 

z informacjami. 

Uczeń stosuje profilaktykę 

antywirusową i potrafi 

zabezpieczyć przed 

zagrożeniem komputer wraz 

z zawartymi w nim 

informacjami. 

własności intelektualnej i 

ochroną danych, wie, jak 

zgodnie z prawem korzystać 

z oprogramowania. 

Zna pojęcia: prawo autorskie, 

licencja, piractwo 

komputerowe, cyfrowa 

tożsamość, prywatność, 

własność intelektualna. 

Zna rodzaje 

oprogramowania: freeware, 

public domain, sharware, 

demo, adware. 

Uczeń zna zasady netykiety                          

i postępuje etycznie              

w pracy z informacjami. 

Uczeń dostrzega konieczność 

stosowania programów 

antywirusowych. Pracuje 

z programem 

. 

Zna pojęcia: prawo autorskie, 

licencja, piractwo 

komputerowe, cyfrowa 

tożsamość, prywatność, 

własność intelektualna. 

Uczeń zna podstawowe 

zagrożenia 

techniczne związane 

z wirusami komputerowymi. 

Uczeń potrafi przeciwdziałać 

zagrożeniom związanym 

z wirusami komputerowymi. 

antywirusowym. 
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