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Przedmiotowe zasady oceniania  

obowiązujące na lekcjach informatyki. 
 

(dla klas pierwszych technikum pięcioletniego – po szkole podstawowej) 

 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania 

2. Pierwszoplanowym kryterium oceniania są umiejętności ucznia. Następnie zaangażowanie 

ucznia w proces nauczania – uczenia się, jego aktywność, utożsamianie się z problematyką 

i przejawianie zainteresowania. w dalszej kolejności ocenie podlega cały zasób wiedzy. 

3. Wymagania programowe na poszczególne oceny: 

a) klasa pierwsza: 

 

Wokół komputera 

Komputer i urządzenia peryferyjne 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Wymienia 

i omawia podsta-

wowe elementy 

komputera. 

• Podaje przykłady 

urządzeń peryfe-

ryjnych. 

• Wymienia urzą-

dzenia peryferyjne. 

• Klasyfikuje środki 

technologii infor-

macyjnej ze 

względu na prze-

znaczenie. 

• Charakteryzuje 

przykładowe urzą-

dzenia peryferyjne. 

• Określa własności 

i przeznaczenie 

dysku twardego. 

• Potrafi określić 

podstawowe ele-

menty komputera 

(wartości podsta-

wowych parame-

trów, ich wzajemne 

współdziałanie). 

• Wie, czym jest 

RAM i BIOS, 

określa ich funkcje. 

• Omawia dodatko-

we urządzenia pa-

mięci masowej, 

m.in.: napędy op-

tyczne, pamięci 

flash, pamięci ta-

śmowe (streame-

ry). 

• Wymienia podsta-

wowe układy 

mieszczące się na 

płycie głównej 

i charakteryzuje ich 

parametry. 

• Wyjaśnia, czym 

jest karta rozsze-

rzenia. 

• Wie, w jakim celu 

tworzy się partycje 

na dysku twardym. 

• Wyjaśnia pojęcia: 

partycja dyskowa, 

formatowanie dys-

ku. 

• Potrafi dobrać 

pełną konfigurację 

sprzętu 

i oprogramowania 

do danego zasto-

sowania.  

• Dba o prawidłowe 

funkcjonowanie 

komputera, prze-

prowadzając 

wszystkie niezbęd-

ne testy. 

Systemy operacyjne i inne oprogramowanie 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Wie, co to jest 

system operacyjny.  

• Zna funkcje syste-

mu operacyjnego.  

• Podaje podstawo-

we cechy systemu 

• Omawia ogólną 

strukturę systemu 

• Omawia historię 

systemu Windows. 
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• Omawia podsta-

wowy zestaw 

oprogramowania, 

który może być za-

instalowany na 

komputerze. 

• Wymienia popu-

larne systemy ope-

racyjne. 

• Omawia rodzaje 

programów kom-

puterowych 

i potrafi określić 

ich przeznaczenie. 

Windows. 

• Charakteryzuje 

narzędzia TI, 

w tym: oprogra-

mowanie użytko-

we, języki progra-

mowania, progra-

my narzędziowe. 

• Zna podstawowe 

typy plików. 

operacyjnego. 

• Potrafi scharakte-

ryzować różne sys-

temy operacyjne 

(Windows, Linux, 

Unix).  

• Omawia zawartość 

plików 

w zależności od ich 

rozszerzenia. 

• Dokonuje analizy 

porównawczej róż-

nych systemów 

operacyjnych. 

Wokół dokumentów komputerowych 

Opracowywanie dokumentów tekstowych o rozbudowanej strukturze 

Dzielenie dokumentu tekstowego i praca w trybie recenzji 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Wie do czego służy 

nagłówek i stopka 

dokumentu. 

• Rozróżnia style 

tekstu. 

• Wie do czego służy 

konspekt doku-

mentu.  

• Zapisuje dokument 

w pliku we wska-

zanym folderze. 

• Zna i stosuje pod-

stawowe zasady 

redagowania 

i formatowania 

tekstu.  

• Zna podstawowe 

zasady pracy 

z dokumentem 

wielostronicowym. 

Wstawia tabelę 

i wykonuje pod-

stawowe operacje 

na komórkach ta-

beli. Stosuje nume-

rację 

i wypunktowanie.  

• Wie do czego służy 

nagłówek i stopka 

dokumentu. 

• Dzieli dokument na 

strony. 

• Dobiera i stosuje 

szablony do przy-

• Redaguje nagłó-

wek i stopkę, 

wstawia numery 

stron. 

• Wie, w jakim celu 

stosuje się style 

tekstu. Stosuje sty-

le nagłówkowe.  

• Przygotowuje 

konspekt doku-

mentu. Modyfikuje 

dokument 

w widoku konspek-

tu. Stosuje przypi-

sy. 

• Właściwie dzieli 

tekst na akapity. 

• Poprawia tekst, 

wykorzystując 

możliwości wy-

szukiwania 

i zamiany znaków 

oraz słowniki: or-

tograficzny 

i synonimów.  

• Stosuje tabulację 

i wcięcia. 

• Wykorzystuje 

indeksy górny 

i dolny oraz sym-

bole do pisania 

prostych wzorów 

i tekstów w języku 

obcym. 

• Redaguje inną 

stopkę i inny na-

główek dla stron 

parzystych 

i nieparzystych. 

• Stosuje różne style 

tekstu. 

• Wie, czym są od-

wołania w tekście. 

Umieszcza podpisy 

pod rysunkami, ta-

belami 

i wykresami. Two-

rzy spis treści. 

• Zmienia ustawienia 

strony – wielkość 

marginesów, orien-

tację strony, roz-

miar papieru. 

• Znajduje błędy 

redakcyjne 

w tekście. 

• Stosuje różne typy 

tabulatorów, potra-

fi zmienić ich 

ustawienia 

w całym tekście. 

Stosuje konspekty 

numerowane. 

• Dzieli dokument na 

sekcje. 

• Pracuje 

z dokumentem try-

bie recenzji.  

• Modyfikuje style. 

• Tworzy spis ilu-

stracji, tabel 

i wykresów. 

• Stosuje różne spo-

soby wyświetlania 

dokumentu. 

• Przygotowuje 

poprawnie zreda-

gowany 

i sformatowany 

tekst, dostosowując 

formę tekstu do je-

go przeznaczenia. 

• Redaguje złożone 

wzory matema-

tyczne korzystając 

z edytora równań.  

• Samodzielnie wy-

szukuje opcje me-

nu potrzebne do 

rozwiązania do-

wolnego problemu.  

• Wykonuje konwer-

sję tekstu na tabelę 

i odwrotnie.  

• Korzysta 

z podziału tekstu 

na sekcje.  

• Pracuje 

z dokumentem try-

bie recenzji. Po-

równuje dokumen-

ty. 

• Samodzielnie od-

krywa nowe moż-

liwości edytora 

tekstu, przygoto-

wując dokumenty 

tekstowe. 

• Tworzy własne 

style tekstu. 

• Tworzy dokumenty 

tekstowe, stosując 

poprawnie wszyst-

kie poznane zasady 

redagowania 

i formatowania 

tekstu. 

• Przygotowuje 

profesjonalny tekst 

– pismo, sprawoz-

danie, 

z zachowaniem 

wszystkich zasad 

redagowania 

i formatowania 

tekstów. 
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gotowywania róż-

nych dokumentów. 

• Wie do czego służy 

podział dokumentu 

na sekcje. 

• Rozmieszcza tekst 

w kolumnach. 

• Korzysta z opcji 

śledzenia zmian, 

wstawia komenta-

rze. 

Opracowywanie grafiki rastrowej 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Z pomocą nauczy-

ciela korzysta 

z wybranego pro-

gramu do tworze-

nia grafiki rastro-

wej. 

• Wyszukuje po-

trzebne funkcje 

w menu programu. 

• Wymienia rodzaje 

grafiki kompute-

rowej. 

• Zna formaty pli-

ków graficznych. 

• Opracowuje grafi-

kę rastrową: stosu-

je warstwy 

i narzędzia selek-

cji, zmianę kontra-

stu i nasycenia ko-

lorów, kadrowanie 

i skalowanie. 

• Wykonuje proste 

projekty w grafice 

wektorowej, korzy-

stając z możliwości 

wstawiania Kształ-

tów w edytorze 

tekstu. 

• Sprawne korzysta 

z Pomocy wbudo-

wanej do progra-

mów w celu znale-

zienia szczegóło-

wych sposobów 

rozwiązania dane-

go problemu. 

• Podaje różnice 

między grafiką ra-

strową 

i wektorową. 

• Opracowuje grafi-

kę rastrową: uzy-

skuje efekty spe-

cjalne dzięki zasto-

sowaniu tzw. fil-

trów. 

• Tworzy proste 

kompozycje, ko-

rzystając 

z wybranego pro-

gramu do tworze-

nia grafiki wekto-

rowej. 

• Podaje różnice 

między grafiką 2D 

i 3D. 

• Rozumie znaczenie 

zapisu pliku gra-

ficznego w danym 

formacie – zależnie 

od przeznaczenia. 

• Omawia zalety, 

wady 

i zastosowanie wy-

branych formatów 

plików grafiki ra-

strowej.  

• Potrafi zastosować 

odpowiedni format 

pliku graficznego. 

Zapisuje pliki 

w różnych forma-

tach. 

• Opracowuje grafi-

kę wektorową: 

przekształca obraz 

(pochyla, obraca), 

grupuje obiekty. 

• Samodzielnie za-

poznaje się 

z możliwościami 

wybranego pro-

gramu graficznego, 

przygotowując zło-

żone projekty 

z różnych dziedzin. 

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Zna podstawowe 

typy i zasady two-

rzenia prezentacji 

multimedialnej. 

• Tworzy prezenta-

• Zna etapy tworze-

nia prezentacji 

multimedialnej. 

• Przygotowuje 

prezentację na za-

• Potrafi właściwie 

zaplanować pre-

zentację na zadany 

temat. 

• Pracuje 

• Wstawia podkład 

muzyczny odtwa-

rzany podczas całej 

prezentacji. 

• Przygotowuje 

• Potrafi samodziel-

nie zaprojektować 

i przygotować mul-

timedialną prezen-

tację na wybrany 
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cję składającą się 

z kilku slajdów 

z zastosowaniem 

animacji niestan-

dardowych.  

• Korzysta 

z szablonów slaj-

dów. Umieszcza na 

slajdach tekst tek-

sty i obrazy. 

• Zapisuje prezenta-

cję we wskazanym 

folderze docelo-

wym. 

• Uruchamia pokaz 

slajdów. 

dany temat na pod-

stawie konspektu. 

• Zmienia kolejność 

slajdów. 

• Ustawia przejścia 

poszczególnych 

slajdów.  

• Wie, do czego 

służą poszczególne 

widoki slajdów.  

• Potrafi ustawić 

jednakowe tło dla 

wszystkich slajdów 

oraz zmienić tło 

dla wybranego 

slajdu. 

• Wstawia do slajdu 

wykresy, tabele, 

równania matema-

tyczne, efekty 

dźwiękowe. 

z widokami slaj-

dów. 

• Wstawia dźwięki 

z plików spoza li-

sty standardowej. 

• Zmienia tło, wsta-

wia obiekty 

i hiperłącza. 

Umieszcza przyci-

ski akcji. 

• Dopasowuje przej-

ścia między slaj-

dami. Dodaje ani-

macje i efekty 

dźwiękowe do 

obiektów. 

• Dodaje narrację do 

prezentacji. 

• Prezentuje swoje 

prace przed klasą. 

materiały informa-

cyjne dla uczestni-

ków pokazu 

i przeprowadza po-

kaz. 

• Konwertuje przy-

gotowaną prezen-

tację do formatu 

umożliwiającego 

publikację 

w Internecie. 

Otwiera ją lokalnie 

w przeglądarce in-

ternetowej 

temat, cechującą 

się ciekawym uję-

ciem zagadnienia, 

interesującym 

układem slajdów. 

Wokół algorytmiki i programowania 

Wprowadzenie do programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Wyjaśnia co to jest 

algorytm. Podaje 

przykłady sytuacji 

problemowych.  

• Wyjaśnia pojęcie 

specyfikacja pro-

blemu. 

• Wie, na czym po-

lega programowa-

nie. 

• Analizuje gotowe 

proste programy 

zapisane 

w wybranym języ-

ku programowania. 

• Wyjaśnia pojęcie 

algorytmu oraz za-

leżności między 

problemem, algo-

rytmem 

i programem. 

• Dobiera algorytm 

do rozwiązania 

problemu. Formu-

łuje specyfikację 

zadania. Określa 

dane do zadania 

oraz wyniki. 

• Zna klasyfikację 

języków progra-

mowania. 

• Klasyfikuje języki 

programowania. 

• Omawia etapy 

rozwiązywania 

problemu (zada-

nia). 

• Testuje rozwiąza-

nia. 

• Wyjaśnia, na czym 

polega prezentacja 

algorytmu 

w postaci progra-

mu. 

• Zna pojęcia pro-

gram źródłowy, 

program wyniko-

wy, implementacja, 

kompilacja, inter-

pretacja, transla-

cja.  

• Porównuje gotowe, 

proste programy 

zapisane w różnych 

językach progra-

mowania (wizual-

• Analizuje 

i porównuje goto-

we, proste progra-

my zapisane 

w języku C++ 

• Odróżnia kompila-

cję od interpretacji. 

• Wymienia 

i charakteryzuje ję-

zyki programowa-

nia. 

• Potrafi samodziel-

nie napisać specy-

fikację określonego 

zadania. 

• Samodzielnie okre-

śla algorytm 

i narzędzia wła-

ściwe do rozwią-

zania danego pro-

blemu. 



 5 

nych i tekstowych). 

Tworzenie programów w języku C++ 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Charakteryzuje 

środowisko pro-

gramistyczne wy-

branego tekstowe-

go języka progra-

mowania. 

• Analizuje gotowe 

proste programy 

zapisane 

w wybranym języ-

ku programowania. 

• Omawia etapy 

programowania 

w wybranym tek-

stowym języku 

programowania. 

• Wie, na czym 

polega iteracja.  

• Zna kryteria, jakie 

powinien spełniać 

poprawny program. 

• Wyjaśnia, co to jest 

iteracja. 

• Zna zasady stoso-

wania zmiennych 

i wykonywania ob-

liczeń w wybranym 

tekstowym języku 

programowania.  

• Realizuje prostą 

sytuację warunko-

wą w wybranym 

języku programo-

wania, stosuje pro-

ste warunki logicz-

ne. 

• Sprawdza popraw-

ność danych. 

• Zapisuje proste 

algorytmy iteracyj-

ne w postaci listy 

kroków. 

• Wyprowadza ko-

munikaty i wyniki 

na ekran 

w wybranym tek-

stowym języku 

programowania. 

• Zapisuje rozwiąza-

nie problemu 

w wybranym tek-

stowym języku 

programowania. 

• Realizuje sytuację 

warunkową 

w wybranym języ-

ku programowania, 

stosuje złożone wa-

runki logiczne. 

• Zapisuje rozwiąza-

nie problemu itera-

cyjnego w postaci 

programu. 

• Zapisuje złożony 

algorytm 

w wybranym tek-

stowym języku 

programowania. 

• Samodzielnie pisze 

program realizują-

cy algorytm 

z warunkami za-

gnieżdżonymi. 

• Stosuje zagnież-

dżone instrukcje 

iteracyjne. 

• Uczestniczy 

w konkursach 

i olimpiadach in-

formatycznych. 

Wokół Internetu i projektów 

Internet jako ocean informacji 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Wyszukuje adresy 

stron WWW za-

wierające proste 

hasło – korzysta 

z wyszukiwarki in-

ternetowej. 

• Zna zasady nawi-

gacji po stronie 

WWW, poruszając 

się po wybranych 

stronach interne-

towych. 

• Wie, czym są In-

ternet i strona 

WWW oraz zna 

genezę powstania 

Internetu. 

• Wymienia wybrane 

usługi Internetowe. 

• Podaje opisy 

i zastosowania wy-

szukiwarki interne-

towej. 

• Szuka informacji 

w Internecie, kon-

struując złożone 

• Omawia rozwój 

usług interneto-

wych, wskazując 

najważniejsze fak-

ty. 

• Wyjaśnia, na czym 

polega przegląda-

nie strony interne-

towej. 

• Potrafi właściwie 

zawęzić obszar po-

szukiwań, aby 

szybko odszukać 

informacje. 

• Omawia organiza-

cję informacji 

w WWW. Wyja-

śnia postać adresu 

URL. 

• Potrafi zastosować 

różne narzędzia do 

wyszukiwania in-

formacji, uspraw-

niając szukanie in-

formacji. 

• Właściwie porząd-

kuje informacje 

o stronach WWW. 

• Potrafi formułować 

własne wnioski 

i spostrzeżenia do-

tyczące rozwoju 

Internetu, jego 

znaczenia dla róż-

nych dziedzin go-

spodarki i dla wła-

snego rozwoju. 

• Wyszukuje, gro-

madzi i właściwie 

selekcjonuje in-

formacje, tworząc 

złożone projekty 

z różnych dziedzin. 
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hasło. • Korzysta 

z encyklopedii 

i słowników 

w wersji elektro-

nicznej. 

• Wyszukuje infor-

macje zapisane 

w innych językach. 

• Korzysta z serwisu 

mapowego. 

• Potrafi odpowied-

nio ocenić przydat-

ność 

i wiarygodność in-

formacji. 

• Porządkuje infor-

macje o stronach. 

Korzystanie z wybranych e-usług 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Wymienia przy-

kładowe  

e-usługi, np.  

e-nauczanie,  

e-banki, e-sklepy, 

e-aukcje,  

e-podpis. 

• Wie, na czym po-

legają nauczanie 

i praca na odle-

głość. 

• Omawia przykła-

dowe  

e-usługi.  

• Korzysta 

z wybranych  

e-usług, np.  

e-learningu. 

• Jest świadomy 

istnienia zagrożeń 

wynikających 

z korzystania  

z e-usług. 

• Omawia zalety 

i wady poszczegól-

nych e-usług. 

• Zna i stosuje zasa-

dy bezpiecznego 

korzystania 

z poszczególnych 

e-usług. 

• Wyjaśnia działanie 

e-banku; podaje 

metody zabezpie-

czeń. 

• Podaje zasady 

korzystania 

z poszczególnych 

e-usług. 

• Wie, czym jest 

podpis elektronicz-

ny. 

• Potrafi przedstawić 

własne wnioski 

z analizy zalet 

i wad poszczegól-

nych e-usług.  

• Korzystając 

z dodatkowych 

źródeł, znajduje 

najnowsze infor-

macje na temat  

e-usług. 

Zadania projektowe 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Omawia etapy 

tworzenia projektu 

grupowego. 

• Przestrzega zasad 

korzystania 

z cudzych materia-

łów. 

• Wyjaśnia, jak 

przeprowadza się 

debatę za 

i przeciw. 

• Wyjaśnia pojęcie; 

prawo autorskie, 

domena publiczna. 

• Stosuje poznane 

metody wyszuki-

wania informacji. 

• Prawidłowo zapi-

suje, przechowuje 

i udostępnia doku-

menty potrzebne 

do realizacji pro-

jektu. 

• Pełni rolę koordy-

natora projektu 

grupowego.  

• Przydziela zadania 

szczegółowe. 

• Scala dokumenty 

wykonane przez 

członków grupy. 

• Proponuje tematy-

kę własnego pro-

jektu, samodzielnie 

wyznacza zadania 

szczegółowe 

i sposób ich reali-

zacji. Koordynuje 

realizację projektu. 
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b) klasa druga: 

 

Wokół komputera i sieci komputerowych 

Sieci komputerowe 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Wie, czym jest sieć 

komputerów i dla-

czego komputery 

łączy się w sieć.  

• Korzysta z podsta-

wowych usług sie-

ci. 

• Wymienia podsta-

wowe klasy sieci. 

Rozumie pojęcie 

logowania się do 

sieci. 

• Omawia podsta-

wowe sposoby łą-

czenia komputerów 

w sieć.  

• Wymienia korzyści 

płynące z połącze-

nia komputerów 

w sieć. 

• Zna podstawy 

konfiguracji sieci 

(protokoły siecio-

we, identyfikacja 

sieciowa). 

• Wymienia elemen-

ty niezbędne do 

budowy sieci. 

• Potrafi udostępniać 

zasoby komputera. 

• Omawia korzyści 

płynące z połącze-

nia komputerów 

w sieć. 

• Omawia przykła-

dowe schematy 

sieci: domowej 

i szkolnej. 

• Udostępnia zasoby 

w sieci. 

• Potrafi mapować 

zasoby komputera.  

• Wie, czym jest 

maska podsieci. 

Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach i sieciach komputerowych 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Wymienia sposoby 

ochrony danych 

w komputerach 

i sieciach kompute-

rowych. 

• Zna zasady ochro-

ny danych w kom-

puterach i sieciach 

komputerowych. 

• Rozumie potrzebę 

wykonywania pod-

stawowych opera-

cji porządkujących 

zasoby komputera 

oraz stosowania 

podstawowych za-

sad ochrony wła-

snych dokumentów 

i zasobów kompu-

tera. 

• Zna sposoby 

ochrony przed utra-

tą danych. 

• Podając przykłady, 

dyskutuje na temat 

odmian złośliwego 

oprogramowania 

i oprogramowania 

zabezpieczającego 

komputer. 

• Dzieli się własny-

mi doświadcze-

niami w zakresie 

bezpieczeństwa 

i ochrony danych 

w komputerach. 
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Wokół dokumentów komputerowych 

Formuły, funkcje i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Zna podstawowe 

zastosowania arku-

sza kalkulacyjnego. 

• Potrafi zaznaczyć 

zadany blok komó-

rek. Ustawia licz-

bowy format da-

nych. 

• Samodzielnie pisze 

formułę wykonują-

cą jedno z czterech 

podstawowych 

działań arytme-

tycznych (dodawa-

nie, odejmowanie, 

mnożenie, dziele-

nie). Potrafi zasto-

sować kopiowanie 

i wklejanie formuł. 

• Tworzy prosty 

wykres.  

• Zapisuje utworzo-

ny skoroszyt we 

wskazanym folde-

rze docelowym. 

• Zna i stosuje pod-

stawowe funkcje 

arkusza kalkula-

cyjnego: SUMA, 

ŚREDNIA. 

• Rozróżnia zasady 

adresowania w ar-

kuszu kalkulacyj-

nym. 

• Stosuje adresowa-

nie bezwzględne 

wtedy, gdy jest to 

uzasadnione. 

• Potrafi tworzyć 

formuły wykonują-

ce bardziej zaa-

wansowane obli-

czenia (potęgowa-

nie, pierwiastko-

wanie, z zastoso-

waniem nawia-

sów). 

• Tworzy wykres 

składający się 

z wielu serii da-

nych, dodając do 

niego odpowiednie 

opisy. 

• Ustawia inne for-

maty danych poza 

liczbowym. 

• Formatuje tabelę. 

• Korzysta z możli-

wości wstawiania 

funkcji. Potrafi za-

stosować funkcję 

JEŻELI. 

• Poprawnie planuje 

tabelę w arkuszu 

kalkulacyjnym, 

umieszczając 

w niej dane licz-

bowe i opisy. 

• Stosuje adresowa-

nie mieszane wte-

dy, gdy jest to uza-

sadnione. 

• Stosuje formato-

wanie warunkowe 

tabeli arkusza kal-

kulacyjnego. 

• Potrafi stosować 

wybrane funkcje 

arkusza kalkula-

cyjnego do rozwią-

zywania zadań 

z różnych przed-

miotów. 

• Zna zastosowania 

różnych typów 

wykresów. Dosto-

sowuje typ wykre-

su do danych, jakie 

ma przedstawiać. 

• Potrafi narysować 

wykres wybranej 

funkcji matema-

tycznej. Tworzy 

wykres funkcji try-

gonometrycznej. 

• Wie, na czym po-

lega myślenie 

komputacyjne. 

• Układa rozbudo-

wane formuły z za-

stosowaniem funk-

cji arkusza kalku-

lacyjnego. 

• Stosuje wybrane 

funkcje arkusza 

kalkulacyjnego: 

statystyczne, lo-

giczne, matema-

tyczne, daty i cza-

su. 

• Planuje kolejne 

kroki rozwiązywa-

nia problemu, 

z uwzględnieniem 

podstawowych 

etapów myślenia 

komputacyjnego 

(określenie pro-

blemu, definicja 

modeli i pojęć, 

znalezienie roz-

wiązania, zapro-

gramowanie i te-

stowanie rozwią-

zania; realizuje da-

ne problemy 

(w tym symulacje) 

w arkuszu kalkula-

cyjnym, stosując 

wybrane funkcje 

arkusza kalkula-

cyjnego; 

• Przedstawia dane 

i wyniki w tabelach 

i na wykresach. 

• Dopasowuje wy-

gląd arkusza kalku-

lacyjnego po wy-

druku, dobiera 

ustawienia strony, 

ustawia podział 

stron i obszar wy-

• Potrafi przeprowa-

dzić analizę przy-

kładowego pro-

blemu i opracować 

właściwy algorytm 

obliczeń. 

• potrafi samodziel-

nie planować ko-

lejne kroki rozwią-

zywania problemu, 

z uwzględnieniem 

podstawowych 

etapów myślenia 

komputacyjnego. 

• Potrafi samodziel-

nie zrealizować 

rozwiązanie dane-

go problemu. 

• Zna działanie 

i zastosowanie 

większości funkcji 

dostępnych w ar-

kuszu kalkulacyj-

nym. 

• Samodzielnie 

opracowuje pro-

blemy zgodnie 

z kolejnymi kro-

kami myślenia 

komputacyjnego. 
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druku. 

Filtry oraz tabele i wykresy przestawne w arkuszu kalkulacyjnym 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Wie, do czego 

służą filtry. Potrafi, 

z pomocą opisu 

w podręczniku 

i nauczyciela, wy-

świetlić dane we-

dług prostego kry-

terium. 

• Korzysta z możli-

wości ustawiania 

niestandardowych 

filtrów do filtrowa-

nia danych w arku-

szu kalkulacyjnym. 

• Potrafi stosować 

filtry i selekcjono-

wać dane na pod-

stawie zaawanso-

wanych kryteriów. 

• Wie, do czego 

służą tabele prze-

stawne. Tworzy ta-

bele i wykresy 

przestawne, korzy-

stając z przykła-

dów z podręcznika. 

• Tworzy tabele 

i wykresy prze-

stawne, analizując 

dane zgromadzone 

w arkuszu kalkula-

cyjnym. 

• Stosuje filtry 

w tabeli przestaw-

nej. 

• Odszukuje w Po-

mocy informacje 

na temat tabel 

i wykresów prze-

stawnych.  

• Potrafi samodziel-

nie określić dane, 

jakie można przed-

stawić i poddać 

analizie z wyko-

rzystaniem tablic 

i wykresów prze-

stawnych. 

Opracowywanie grafiki wektorowej 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Korzysta z podsta-

wowych możliwo-

ści wybranego pro-

gramu do tworze-

nia grafiki wekto-

rowej. 

• Wykonuje proste 

projekty w grafice 

wektorowej, korzy-

stając z możliwości 

wstawiania Kształ-

tów w edytorze 

tekstu. 

• Tworzy i edytuje 

prosty rysunek 

w wybranym pro-

gramie graficznym, 

korzystając z pod-

stawowych narzę-

dzi do rysowania 

figur.  

• Wykonuje projekty 

w grafice wekto-

rowej, korzystając 

z możliwości 

wstawiania Kształ-

tów w edytorze 

tekstu. Grupuje 

obiekty. 

• Tworzy proste 

kompozycje, ko-

rzystając z wybra-

nego programu do 

tworzenia grafiki 

wektorowej. 

• Zna podstawowe 

możliwości wybra-

nego programu do 

edycji obrazu wek-

torowego. 

• Korzysta z narzę-

dzi do rysowania 

figur i ścieżek. 

• Przekształca obraz 

–przeciąga, skalu-

• Wyszukuje po-

trzebne funkcje 

programu w menu 

programu graficz-

nego. 

• Tworzy kompozy-

cje z figur w grafi-

ce wektorowej. 

• Rysuje bryły, ko-

rzystając z możli-

wości rysowania 

przestrzennego. 

• Dostrzega różnice 

między grafiką ra-

strową i wektoro-

wą. 

• Opracowuje grafi-

kę wektorową, ry-

sując ciekawe 

kompozycje z fi-

gur, przy tym po-

trafi zmienić wła-

ściwości wybrane-

go narzędzia. 

• Wyjaśnia, czym są 

ścieżki i rysuje je, 

używając odpo-

wiednich narzędzi. 

Wyjaśnia, czym są 

punkty węzłowe. 

• Wie, na czym po-

lega praca z war-

stwami. Wykonuje 

rysunki, korzysta-

jąc z warstw. 

• Zapoznaje się 

z możliwościami 

wybranego pro-

gramu graficznego, 

korzystając z Po-

mocy i innych źró-

deł, poznaje moż-

liwości programów 

graficznych. 

• Przygotowuje 

złożone projekty 

z różnych dziedzin. 

• Tworzy obrazy, 

wykorzystując róż-

ne możliwości 

programu.  

• Przygotowuje 

grafikę do własnej 

strony internetowej 

lub prezentacji 

multimedialnej. 

• Uczestniczy 

w konkursach do-

tyczących grafiki 



 10 

je, obraca. komputerowej. 

Wokół algorytmiki i programowania 

Tworzenie programów w wybranym języku programowania 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Tworzy prosty 

program w języku 

wysokiego pozio-

mu, np. wyświetla-

jący napis na ekra-

nie, wykonujący 

proste obliczenia.  

• Stosuje w progra-

mach zmienne 

i wykonuje proste 

obliczenia, np. ob-

licza sumę dwóch 

liczb, średnią z 

dwóch liczb. 

• Potrafi uruchomić 

utworzony pro-

gram i wyprowa-

dzić wyniki na 

ekran. 

• Analizuje i omawia 

działanie gotowych 

prostych progra-

mów zapisanych 

w wybranym języ-

ku programowania, 

zawierających in-

strukcję pętli for 

i/lub instrukcję wa-

runkową if. 

• Zna postać i dzia-

łanie instrukcji ite-

racyjnej while 

w wybranym języ-

ku programowania 

i stosuje ją w  two-

rzonych progra-

mach komputero-

wych. 

• Analizuje (wspól-

nie z nauczycie-

lem) programy, 

w których zasto-

sowano funkcje; 

zapisuje je, uru-

chamia i wyjaśnia 

ich działanie. 

• Wie, co to są pod-

programy i zna ich 

zastosowanie.  

• Definiuje (korzy-

stając z podręczni-

ka) funkcje bez pa-

rametrów i stosuje 

je w programach. 

• Korzystając z pod-

ręcznika, deklaruje 

tablice, wczytuje 

i wyprowadza ele-

menty tablicy i/lub 

listy na ekran. 

• Zna postać i dzia-

łanie instrukcji ite-

racyjnej do … 

while w języku 

C++ i stosuje ją 

w tworzonych pro-

gramach kompute-

rowych. 

• Wyjaśnia pojęcia: 

parametr formalny, 

parametr aktualny.  

• Definiuje funkcje 

z parametrami 

w wybranym języ-

ku wysokiego po-

ziomu. 

• Zna sposób defi-

niowania funkcji 

zwracającej war-

tość i niezwracają-

cej wartości. 

• Zna pojęcia: tabli-

ca, zmienna indek-

sowana.  

• Na bazie przykła-

dów z podręcznika, 

deklaruje tablicę 

i/lub listę, wczytuje 

i wyprowadza ele-

menty tablicy i/lub 

listy, definiując 

odpowiednie funk-

cje w wybranym 

języku programo-

wania. 

• Wyjaśnia różnicę 

pomiędzy funkcją 

zwracającą wartość 

i niezwracającą 

wartości. 

• Stosuje funkcje bez 

parametrów i z pa-

rametrami w pro-

gramach. 

• Potrafi zastosować 

tablicę i/lub listę 

w zadaniach. 

• Potrafi odwoływać 

się do dowolnego 

elementu tablicy 

i/lub listy.  

• Wykonuje operacje 

na elementach ta-

blicy i/lub listy. 

• Potrafi modyfiko-

wać program, zna-

leźć błędy i je po-

prawić. 

• Potrafi samodziel-

nie zastosować od-

powiedni rodzaj 

instrukcji pętli 

w tworzonym pro-

gramie. 

• Omawia podobień-

stwa i różnice 

w działaniu 

wszystkich omó-

wionych instrukcji 

pętli w dwóch róż-

nych językach pro-

gramowania. 

• Omawia podobień-

stwa i różnice 

w definiowaniu ta-

blic i/lub list 

w dwóch różnych 

językach progra-

mowania. 

• Stosuje w progra-

mach tablice i/lub 

listy, odpowiednio 

dobierając określo-

ną strukturę da-

nych do algorytmu. 

• Pisze trudniejsze 

programy, w któ-

rych stosuje funk-

cje i tablice. 
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Programowanie wybranych algorytmów 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Analizuje opis 

jednego z wybra-

nych algorytmów, 

np. porządkowania 

metodą bąbelkową. 

Potrafi o nim opo-

wiedzieć – wyja-

śnić na czym pole-

ga, zademonstro-

wać z użyciem 

pomocy dydak-

tycznych, przete-

stować. 

• Analizuje opisane 

w podręczniku go-

towe programy rea-

lizujące jeden wy-

brany algorytm z 

podanych w pod-

ręczniku, np. 

pierwszości liczby. 

Przepisuje wybra-

ny kody progra-

mów, uruchamia 

programy i wyja-

śnia jego działanie.  

• Omawia dwa wy-

brane algorytmy, 

np. obliczania ele-

mentów ciągu liczb 

Fibonacciego i po-

rządkowania przez 

wstawianie. De-

monstruje je przy 

użyciu pomocy dy-

daktycznych. 

• Korzystając z opisu 

w podręczniku za-

pisuje je w wybra-

nym języku pro-

gramowania i po-

trafi wyjaśnić ich 

działanie. 

• Omawia algorytmy 

badania pierwszo-

ści liczby i obli-

czania elementów 

ciągu liczb Fibo-

nacciego, porząd-

kowania metodą 

bąbelkową i przez 

wstawianie.  

• Zapisuje je w po-

staci programów, 

korzystając z pod-

ręcznika. Rozumie 

działanie tych pro-

gramów. 

• Stosuje funkcje 

i tablice w zapisie 

w/w algorytmów 

w postaci progra-

mów. 

• Samodzielnie zapi-

suje w postaci pro-

gramów algorytmy 

badania pierwszo-

ści liczby i obli-

czania elementów 

ciągu liczb Fibo-

nacciego, porząd-

kowania metodą 

bąbelkową i przez 

wstawianie; defi-

niuje odpowiednie 

i funkcje. 

• Rozwiązuje przy-

kładowe zadania 

z konkursów in-

formatycznych; 

bierze udział w 

konkursach. 

Wokół Internetu i projektów 

Wybrane przepisy prawa dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Zna podstawowe 

przepisy prawa do-

tyczące korzystania 

z cudzych materia-

łów i stosuje je 

w praktyce.  

• Zna podstawowe 

zasady korzystania 

z programów kom-

puterowych. Ro-

zumie konieczność 

posiadania licencji 

na programy kom-

puterowe.  

• Jest świadomy 

istnienia prze-

stępstw kompute-

rowych. 

• Wie, co jest 

przedmiotem pra-

wa autorskiego i co 

jemu nie podlega.  

• Zna pojęcie licen-

cji. Wymienia 

przykładowe ro-

dzaje darmowych 

licencji. 

• Wymienia przy-

kładowe rodzaje 

przestępstw kom-

puterowych. 

• Wyjaśnia wybrane 

przepisy prawa au-

torskiego, m.in.: 

„dozwolony użytek 

utworów”, zasady 

korzystania z cu-

dzego utworu bez 

pytania o zgodę, 

ochrona wizerun-

ku. 

• Omawia przykła-

dowe rodzaje li-

cencji na programy 

komputerowe. 

• Omawia wybrane 

przykłady prze-

stępstw kompute-

rowych. 

• Potrafi uzasadnić 

zastosowanie wy-

branego przepisu 

prawa w konkret-

nym przypadku. 

Podaje przykłady 

łamania wybranych 

przepisów prawa. 

Omawia różnice 

pomiędzy różnymi 

rodzajami licencji. 

Sprawdza, na pod-

stawie jakiej licen-

cji jest rozpo-

wszechniany dany 

program. Wyjaśnia 

zasady tej licencji. 

• Potrafi samodziel-

nie interpretować 

ważniejsze przepi-

sy prawa autor-

skiego dotyczące 

korzystania z róż-

nych źródeł infor-

macji i ochrony 

programów kom-

puterowych.  

• Wyszukuje dodat-

kowe informacje 

na temat prze-

stępstw kompute-

rowych.  
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Komunikacja i wymiana informacji w Internecie 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Wymienia podsta-

wowe zasady pisa-

nia listów elektro-

nicznych. 

• Podaje przykłado-

we sposoby komu-

nikacji i wymiany 

informacji z wyko-

rzystaniem Interne-

tu. Korzysta z nich, 

stosując zasady ne-

tykiety. 

• Zna zasady nety-

kiety. 

• Podaje przynajm-

niej dwie korzyści 

wynikające z roz-

woju technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

(TIK). 

• Jest świadomy 

istnienia zagrożeń 

wynikających 

z rozwoju TIK. 

• Poprawnie redagu-

je listy elektronicz-

ne, dbając o ich 

formę i treść.  

• Omawia wybrane 

formy komunikacji 

i wymiany infor-

macji. Zna i stosuje 

zasady netykiety  

dotyczące form 

komunikacji, z któ-

rych korzysta. 

• Wyjaśnia, na czym 

polega komunika-

cja w czasie rze-

czywistym. 

• Wie, czym jest 

chmura oblicze-

niowa. Wymienia 

przynajmniej dwie 

możliwości korzy-

stania z chmury. 

• Podaje zalety ko-

rzystania z komu-

nikacji za pomocą 

Internetu. 

• Wymienia podsta-

wowe zagrożenia 

wynikające z roz-

woju technologii 

informacyjno-

komunikacyjnej. 

• Rozróżnia po-

szczególne formy 

komunikowania się 

przez Sieć.  

• Rozróżnia po-

szczególne sposo-

by komunikacji 

i wymiany infor-

macji. 

• Omawia działanie 

poczty elektronicz-

nej. 

• Zna i stosuje zasa-

dy netykiety doty-

czące wszystkich 

form komunikacji. 

• Zna i omawia moż-

liwości korzystania 

z chmury oblicze-

niowej.  

• Omawia szczegó-

łowo zagrożenia 

wynikające z roz-

woju technologii 

informacyjno-

komunikacyjnej 

(m.in.: cyberprze-

moc, anonimowość 

kontaktów, uzależ-

nienie od kompute-

ra); wie, czym są 

fake newsy. 

• Omawia korzyści 

i zagrożenia doty-

czące korzystania 

z różnych form 

komunikacji i wy-

miany informacji 

z wykorzystaniem 

Internetu. 

• Potrafi dokonać 

analizy porównaw-

czej różnych form 

komunikacji i wy-

miany informacji, 

podając opis po-

szczególnych form 

i niezbędne wyma-

gania. 

• Porównuje metody 

dostępu do poczty 

elektronicznej. 

• Wyjaśnia, na czym 

polega korzystanie 

z oprogramowania 

w chmurze i na 

czym polega 

współdzielenie do-

kumentów umiesz-

czonych w chmu-

rze. 

• Wyjaśnia, jakie 

korzyści daje roz-

wój technologii in-

formacyjno-

komunikacyjnej 

osobom o specjal-

nych potrzebach. 

• Bierze aktywny 

udział w debacie 

na temat szans 

i zagrożeń wynika-

jących z rozwoju 

TIK. 

• Samodzielnie wy-

szukuje w różnych 

źródłach informa-

cje na temat nowo-

czesnych możliwo-

ści korzystania 

z Internetu, np. za 

pomocą urządzeń 

mobilnych. 

• Wyszukuje w In-

ternecie informacji 

na temat łączenia 

się różnych urzą-

dzeń znajdujących 

się w domach czy 

samochodach 

z chmurą. Omawia 

przykłady takiego 

zastosowania 

chmury.  

• Potrafi samodziel-

nie ocenić znacze-

nie technologii in-

formacyjno-

komunikacyjnej 

w komunikacji 

i wymianie infor-

macji. Zna najnow-

sze osiągnięcia 

w tej dziedzinie. 

Tworzenie stron internetowych 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Wie, w jaki sposób 

zbudowane są stro-

• Potrafi przygoto-

wać prostą stronę 

• Potrafi tworzyć 

proste strony w ję-

• Umie wstawiać 

tabele do tworzo-

• Zna zagadnienia 

dotyczące promo-
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ny WWW. 

• Zna najważniejsze 

narzędzia do two-

rzenia stron inter-

netowych. 

• Wie, na czym po-

lega tworzenie 

strony interneto-

wej.  

• Zapoznaje się 

z przykładowym 

źródłem strony in-

ternetowej, prze-

glądając strukturę 

pliku. 

• Wie, że na stronach 

internetowych nie-

które treści mogą 

być generowane 

dynamiczne. 

internetową, uży-

wając dowolnego 

edytora tekstu.  

• Umie tworzyć 

akapity 

i wymuszać po-

dział wiersza, do-

dawać nagłówki do 

tekstu, zmieniać 

krój i wielkość 

czcionki. 

• Wie, jak wstawiać 

linie rozdzielające. 

• Umie wstawiać 

hiperłącza, korzy-

stać z kotwic. 

• Rozumie strukturę 

plików HTML. 

• Podaje przykłady 

stosowania stylów 

CSS.  

• Wyjaśnia, na czym 

polega dynamiczne 

przetwarzanie stro-

ny; podaje przy-

kłady skryptów 

i omawia ich ro-

dzaje. 

zyku HTML, uży-

wając edytora tek-

stowego. 

• Zna funkcje i za-

stosowanie naj-

ważniejszych 

znaczników 

HTML. 

• Potrafi wstawiać 

grafikę do utwo-

rzonych stron. 

• Umie tworzyć listy 

wypunktowane 

i numerowane. 

• Zna nazewnictwo 

kolorów. 

• Zna najczęściej 

wykorzystywane 

atrybuty CSS 

i sposoby określa-

nia ich wartości. 

• Omawia sposoby 

publikowania stro-

ny w Internecie. 

nych stron i je for-

matować. 

• Wstawia tabele. 

• Koduje polskie 

znaki. 

• Tworzy podstronę.  

• Umieszcza łącza 

hipertekstowe, 

m.in. łącząc stronę 

główną z podstro-

ną. 

• Stosuje kolory. 

• Zna zasady dyna-

micznego przetwa-

rzania stron.  

• Analizuje wady 

i zalety różnych 

sposobów publi-

kowania i promo-

wania stron w In-

ternecie.  

• Przygotowuje 

stronę do publika-

cji w Internecie i ją 

publikuje. 

wania stron 

WWW. 

• Potrafi stworzyć 

własny, rozbudo-

wany serwis 

WWW i przygo-

tować go w taki 

sposób, żeby wy-

glądał estetycznie 

i zachęcał do od-

wiedzin. 

• Zna większość 

znaczników 

HTML. 

• Potrafi wstawiać 

do utworzonej 

strony proste 

skrypty napisane 

w języku Ja-

vaScript. 

Zadania projektowe 

Ocena 

dopuszczająca 

[1] 

dostateczna 

[1 + 2] 

dobra 

[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 

[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• Omawia etapy 

tworzenia projektu 

grupowego. 

• Wykonuje proste 

zadania szczegó-

łowe z projektu 

grupowego. 

• Przestrzega zasad 

korzystania z cu-

dzych materiałów. 

• Wyjaśnia, jak 

przeprowadza się 

debatę za 

i przeciw. 

• Wyjaśnia pojęcie; 

prawo autorskie, 

domena publiczna. 

• Stosuje poznane 

metody wyszuki-

wania informacji. 

• Prawidłowo zapi-

suje, przechowuje 

i  udostępnia do-

kumenty potrzebne 

do realizacji pro-

jektu.  

• Pełni rolę koordy-

natora projektu 

grupowego.  

• Przydziela zadania 

szczegółowe. 

• Scala dokumenty 

wykonane przez 

członków grupy. 

• Proponuje tematy-

kę własnego pro-

jektu, samodzielnie 

wyznacza zadania 

szczegółowe 

i sposób ich reali-

zacji. Koordynuje 

realizację projektu. 
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4. Uczeń może otrzymać ocenę za:  

✓ odpowiedź ustną – zakres trzy tematy wstecz 

✓ kartkówkę  – zakres trzy tematy wstecz 

✓ praca na lekcji 

✓ aktywność 

✓ referat 

✓ zadanie domowe 

✓ prace w grupach 

✓ sprawdzian praktyczny 

5. Na lekcjach oceny ustala się w stopniach wg następującej skali: 

 

STOPIEŃ Skrót  

literowy 

Oznaczenie cyfrowe Procentowy wskaźnik 

poziomu opanowania 

osiągnięć edukacyj-

nych uczniów 

celujący cel 6 100% 

bardzo dobry bdb 5 86 - 99% 

dobry db 4 71 - 85% 

dostateczny dst 3 56 - 70% 

dopuszczający dop 2 35 - 55% 

niedostateczny ndst 1 mniej niż 35% 

 

6. Uzyskane stopnie w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę stopnia 

śródrocznego i rocznego.  

 

Uczniowi przysługuje odwołanie się od oceny śródrocznej lub rocznej zgodnie z zasadami za-

mieszczonymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania. 

 

mgr inż. Radosław Froncala 
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