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1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiŃzywania problem·w uczeŒ: 

 analizuje problem opisany w zadaniu, okreŜla cel do osiŃgniňcia i opraco-wuje rozwiŃzanie 

zadania, 

 wyr·Ũnia kroki prowadzŃce do rozwiŃzania zadania, 

 formuğuje algorytmy okreŜlajŃce sterowanie obiektem na ekranie. 

 

2. W zakresie programowania i rozwiŃzywania problem·w z wykorzystaniem komputera i 

innych urzŃdzeŒ cyfrowych uczeŒ: 

 tworzy ilustracje w edytorze grafiki ï uŨywa r·Ũnych narzňdzi, stosuje przeksztağcenia obrazu, 

uzupeğnia grafikň tekstem, 

 wybiera odpowiednie narzňdzia edytora grafiki potrzebne do wykonania rysunku, 

 pracuje w kilku oknach edytora grafiki, 

 dopasowuje rozmiary obrazu do danego zadania, 

 tworzy animacje i gry w wizualnym jňzyku programowania, 

 buduje skrypty okreŜlajŃce spos·b sterowania postaciŃ na ekranie, 

 wykorzystuje polecenia sekwencyjne, warunkowe i iteracyjne, 

 programuje konsekwencje zajŜcia zdarzeŒ, 

 sprawdza, czy zbudowane skrypty dziağajŃ zgodnie z oczekiwaniami, poprawia ewentualne 

bğňdy, 

 objaŜnia zasadň dziağania zbudowanych skrypt·w, 

 tworzy dokumenty tekstowe, 

 wymienia zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporzŃdzania dokument·w, 

 wymienia i stosuje skr·ty klawiszowe uğatwiajŃce pracň na komputerze, 

 wkleja do dokumentu obrazy skopiowane z internetu, 

 wstawia do dokumentu tekstowego obiekty WordArt, 

 tworzy w dokumentach listy numerowane i punktowane, 

 tworzy w dokumentach listy wielopoziomowe, 

 zapisuje efekty w pracy w wyznaczonym miejscu, 

 porzŃdkuje zasoby w komputerze lub innych urzŃdzeniach. 



 

3. W zakresie posğugiwania siň komputerem, urzŃdzeniami cyfrowymi i sie-ciami 

komputerowymi uczeŒ: 

 wğaŜciwie interpretuje komunikaty komputera i prawidğowo na nie reaguje, 

 wykorzystuje pomoc dostňpnŃ w programach, 

 wğaŜciwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze, 

 tworzy strukturň folder·w, w kt·rych bňdzie przechowywaĺ swoje pliki, 

 porzŃdkuje pliki i foldery, 

 rozpoznaje najpopularniejsze formaty zapisu plik·w, 

 omawia przeznaczenie element·w, z kt·rych zbudowany jest komputer, 

 wymienia i klasyfikuje przeznaczenie urzŃdzeŒ wejŜcia i wyjŜcia, 

 posğuguje siň r·Ũnymi noŜnikami danych, 

 wyszukuje informacje w internecie, korzystajŃc z r·Ũnych stron internetowych, 

 selekcjonuje materiağy znalezione w sieci. 

 

4. W zakresie rozwijania kompetencji spoğecznych uczeŒ: 

 uczestniczy w pracy grupowej, wykonujŃc zadania i realizujŃc projekty, 

 dba o wğaŜciwy podziağ obowiŃzk·w podczas pracy w grupie, 

 przestrzega zasad obowiŃzujŃcych podczas wsp·ğpracy z innymi, 

 wymienia zawody oraz sytuacje z Ũycia codziennego, w kt·rych sŃ wykorzysty- wane 

umiejňtnoŜci informatyczne. 

 

5. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeŒstwa uczeŒ: 

 wymienia zagroŨenia wynikajŃce z niewğaŜciwego korzystania z komputera, 

 przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, 

 chroni komputer przed zagroŨeniami pğynŃcymi z internetu, 

 stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu, 

 wymienia osoby i instytucje, do kt·rych moŨe zwr·ciĺ siň o pomoc w przy-padku poczucia 

zagroŨenia, 

 przestrzega praw autorskich, wykorzystujŃc materiağy pobrane z internetu.



 

 Wymagania na poszczególne oceny 
  

Wymagania konieczne (na ocenň dopuszczajŃcŃ) obejmujŃ wiadomoŜci i umiejňtnoŜci umoŨliwiajŃce uczniowi dalszŃ naukň, bez kt·rych nie jest on w stanie zrozumieĺ 

kolejnych zagadnieŒ omawianych na lekcjach i wykonywaĺ prostych zadaŒ nawiŃzujŃcych do Ũycia codziennego. 

  Wymagania podstawowe (na ocenň dostatecznŃ) obejmujŃ wiadomoŜci i umiejňtnoŜci stosunkowo ğatwe do opanowania, przydatne w Ũyciu codziennym, bez kt·rych 

nie jest moŨliwe kontynuowanie nauki. 

  Wymagania rozszerzające (na ocenň dobrŃ) obejmujŃ wiadomoŜci i umiejňtnoŜci o Ŝrednim stopniu trudnoŜci, kt·re sŃ przydatne na kolejnych poziomach ksztağcenia. 

 

  Wymagania dopełniające (na ocenň bardzo dobrŃ) obejmujŃ wiadomoŜci i umiejňtnoŜci zğoŨone, o wyŨszym stopniu trudnoŜci, wykorzystywane do rozwiŃzywania zadaŒ 

problemowych. 

  Wymagania wykraczające (na ocenň celujŃcŃ) obejmujŃ stosowanie zdobytych wiadomoŜci i umiejňtnoŜci w sytuacjach trudnych, zğoŨonych i nietypowych, udziağ w 

konkursie informatycznym.  
 

 
Ocena 

 
Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry  

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:  
Å wymienia i stosuje zasady bezpieczeŒstwa Å wymienia najwaŨniejsze wydarzenia z historii Å wymienia nazwy pierwszych modeli Å wymienia etapy rozwoju komputer·w,  

obowiŃzujŃce w pracowni komputerowej, komputer·w, komputer·w, Å wyjaŜnia zastosowanie piňciu spoŜr·d  

Å wyjaŜnia, czym jest komputer, Å wymienia trzy spoŜr·d element·w, z kt·rych Å okreŜla przedziağy czasowe, w kt·rych element·w, z kt·rych jest zbudowany  

Å wymienia elementy wchodzŃce w skğad zbudowany jest komputer, powstawağy maszyny liczŃce i komputery, komputer,  

zestawu komputerowego, Å wyjaŜnia pojňcia urzŃdzenia wejŜcia Å charakteryzuje noŜniki danych i wypowiada Å klasyfikuje urzŃdzenia na wprowadzajŃce  

Å podaje przykğady urzŃdzeŒ, kt·re moŨna i urzŃdzenia wyjŜcia, siň na temat ich pojemnoŜci, dane do komputera i wyprowadzajŃce dane  

podğŃczyĺ do komputera, Å wymienia najczňŜciej spotykanie urzŃdzenia Å wyjaŜnia przeznaczenie trzech spoŜr·d z komputera,  

Å okreŜla, jaki system operacyjny znajduje siň wejŜcia i wyjŜcia, element·w, z kt·rych zbudowany jest Å wskazuje trzy pğatne programy uŨywane  

na szkolnym i domowym komputerze, Å podaje przykğady zawod·w, w kt·rych komputer, podczas pracy na komputerze i ich darmowe  

Å odr·Ũnia plik od folderu, potrzebna jest umiejňtnoŜĺ pracy na Å wymienia po trzy urzŃdzenia wejŜcia i wyjŜcia, odpowiedniki,  

Å wykonuje podstawowe operacje na plikach: komputerze, Å wymienia nazwy trzech najpopularniejszych Å tworzy hierarchiň folder·w wedğug wğasnego  

kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, Å wyjaŜnia pojňcia program komputerowy system·w operacyjnych dla komputer·w, pomysğu,  

Å tworzy foldery i umieszcza w nich pliki, i system operacyjny, Å wskazuje r·Ũnice w zasadach uŨytkowania Å tworzy obrazy w programie Paint ze  

Å ustawia wielkoŜĺ obrazu, Å rozr·Ũnia elementy wchodzŃce w skğad program·w komercyjnych i niekomercyjnych, szczeg·lnŃ starannoŜciŃ i dbağoŜciŃ  

Å tworzy proste rysunki w programie Paint nazwy pliku, Å omawia r·Ũnice miňdzy plikiem i folderem, o szczeg·ğy,  

bez korzystania z ksztağtu Krzywa, Å porzŃdkuje zawartoŜĺ folderu, Å tworzy strukturň folder·w, porzŃdkujŃc Å pisze teksty na obrazie i dodaje do nich efekt  

Å tworzy proste tğo obrazu, Å rysuje w programie Paint obiekty swoje pliki, cienia,  

Å tworzy kopie fragment·w obrazu i zmienia z wykorzystaniem Kształtów, zmienia Å rozpoznaje typy znanych plik·w na podstawie Å tworzy dodatkowe obiekty i wkleja je na  

ich wielkoŜĺ, wyglŃd ich konturu i wypeğnienia, ich rozszerzeŒ, grafikň,  

Å wkleja ilustracje na obraz, Å tworzy kopiň obiektu z uŨyciem klawisza Å tworzy obraz w programie Paint Å omawia kolejne wydarzenia z historii  

Å dodaje tekst do obrazu, Ctrl, z wykorzystaniem ksztağtu Krzywa, internetu,  

Å wyjaŜnia, czym jest internet, Å uŨywa klawisza Shift podczas rysowania koğa Å stosuje opcje obracania obiektu, Å dba o zabezpieczenie swojego komputera  

Å wymienia zagroŨenia czyhajŃce na oraz poziomych i pionowych linii, Å pobiera kolor z obrazu, przed zagroŨeniami internetowymi,  

uŨytkownik·w internetu, Å pracuje w dw·ch oknach programu Paint, Å sprawnie przeğŃcza siň miňdzy otwartymi Å wyszukuje informacje w internecie,  

Å podaje zasady bezpiecznego korzystania Å wkleja wiele element·w na obraz oknami, korzystajŃc z zaawansowanych funkcji  

z internetu, i dopasowuje ich wielkoŜĺ, Å wkleja na obraz elementy z innych plik·w, wyszukiwarek,  

Å wymienia osoby i instytucje, do kt·rych moŨe Å dodaje teksty do obrazu, formatuje ich rozmieszcza je w r·Ũnych miejscach Å dodaje do projektu programu Scratch nowe  

zwr·ciĺ siň o pomoc w przypadku poczucia wyglŃd, i dopasowuje ich wielkoŜĺ do tworzonej duszki,  

zagroŨenia, Å wymienia zastosowania internetu, kompozycji, Å uŨywa blok·w okreŜlajŃcych styl obrotu  

   duszka,  
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Ocena 
 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry  

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

Å wyjaŜnia, do czego sğuŨŃ przeglŃdarka Å stosuje zasady bezpiecznego korzystania Å tworzy na obrazie efekt zachodzŃcego sğoŒca, Å ğŃczy wiele blok·w okreŜlajŃcych  

internetowa i wyszukiwarka internetowa, z internetu, Å wymienia najwaŨniejsze wydarzenia z historii wyŜwietlenie komunikatu o dowolnej treŜci, 

Å podaje przykğad wyszukiwarki i przykğad Å odr·Ũnia przeglŃdarkň internetowŃ od internetu, Å objaŜnia poszczeg·lne etapy tworzenia 

przeglŃdarki internetowej, wyszukiwarki internetowej, Å omawia korzyŜci i zagroŨenia zwiŃzane skryptu, 

Å buduje w programie Scratch proste skrypty Å wyszukuje znaczenia prostych haseğ na z poszczeg·lnymi sposobami wykorzystania Å sprawnie stosuje r·Ũne skr·ty klawiszowe 

okreŜlajŃce ruch postaci po scenie, stronach internetowych wskazanych internetu, uŨywane podczas pracy z dokumentem, 

Å uruchamia skrypty i zatrzymuje ich dziağanie, w podrňczniku, Å wymienia nazwy przynajmniej dw·ch Å tworzy poprawnie sformatowane teksty, 

Å buduje w programie Scratch proste skrypty Å wyjaŜnia, czym sŃ prawa autorskie, przeglŃdarek i dw·ch wyszukiwarek Å ustawia odstňpy miňdzy akapitami i interliniň, 

okreŜlajŃce sterowanie postaciŃ za pomocŃ Å stosuje zasady wykorzystywania materiağ·w internetowych, Å dobiera rodzaj listy do tworzonego 

klawiatury, znalezionych w internecie, Å formuğuje odpowiednie zapytania dokumentu. 

Å buduje prosty skrypt powodujŃcy wykonanie Å zmienia tğo sceny w projekcie, w wyszukiwarce internetowej oraz wybiera   

mnoŨenia dw·ch liczb, Å tworzy tğo z tekstem, treŜci z otrzymanych wynik·w,   

Å usuwa postaci z projektu tworzonego Å zmienia wyglŃd, nazwň i wielkoŜĺ duszk·w Å korzysta z internetowego tğumacza,   

w programie Scratch, w programie Scratch, Å kopiuje ilustracjň ze strony internetowej,   

Å uŨywa skr·t·w klawiszowych sğuŨŃcych do Å tworzy zmienne i ustawia ich wartoŜci a nastňpnie wkleja jŃ do dokumentu,   

kopiowania, wklejania i zapisywania,- w programie Scratch, Å stosuje bloki powodujŃce obr·t duszka,   

Å stosuje podstawowe opcje formatowania Å wymienia i stosuje podstawowe skr·ty Å stosuje bloki powodujŃce ukrycie i pokazanie   

tekstu, klawiszowe uŨywane do formatowania duszka,   

Å zapisuje kr·tkie notatki w edytorze tekstu, tekstu, Å ustawia w skrypcie wykonanie przez duszka   

Å tworzy listy jednopoziomowe, wykorzystujŃc Å wyjaŜnia pojňcia: akapit, interlinia, krok·w wstecz,   

narzňdzie Numerowanie. formatowanie tekstu, miňkki enter, twarda Å okreŜla w skrypcie losowanie wartoŜci   

 spacja, zmiennych,   

 Å pisze kr·tkŃ notatkň i formatuje jŃ, uŨywajŃc Å okreŜla w skrypcie wyŜwietlenie dziağania   

 podstawowych opcji edytora tekstu, z wartoŜciami zmiennych oraz pola do   

 Å wymienia i stosuje opcje wyr·wnywania wpisania odpowiedzi,   

 tekstu wzglňdem margines·w, Å stosuje bloki okreŜlajŃce instrukcje   

 Å zamienia tekst na obiekt WordArt, warunkowe oraz bloki powodujŃce   

 Å uŨywa gotowych styl·w do formatowania powtarzanie poleceŒ,   

 tekstu w dokumencie, Å stosuje skr·ty klawiszowe dotyczŃce   

 Å stosuje listy wielopoziomowe dostňpne zaznaczania i usuwania tekstu,   

 w edytorze tekstu. Å wymienia podstawowe zasady formatowania   

  tekstu i stosuje je podczas sporzŃdzania   

  dokument·w,   

  Å stosuje opcjň Pokaż wszystko, aby   

  sprawdziĺ poprawnoŜĺ formatowania,   

  Å formatuje obiekt WordArt,   

  Å tworzy nowy styl do formatowania tekstu,   

  Å modyfikuje istniejŃcy styl,   

  Å definiuje listy wielopoziomowe.   
     

 
 
 
 
 

 


