
 
WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA Z INFORMATYKI 

W XXXIX LO IM. LOTNICTWA POLSKIEGO 
 

 
1.   Ocenianiu  podlegają: 

a) wiadomości, 
b) umiejętności, 
c) postawa (aktywność) 
d) ocena  postępów w opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań  edukacyjnych  wynikających  z podstawy  

programowej. Wymagania edukacyjne  określa nauczyciel  danego  przedmiotu  i podaje  do  wiadomości  uczniów i ich  rodziców.        
        
2. Uczeń  otrzymuje  oceny: bieżące,  klasyfikacyjne, śródroczne,  roczne i  końcowe. 
 
3. Stosuje  się  elementy oceniania  kształtującego. 
Ocena kształtująca jest stosowana w procesie uczenia się na etapie poznawania nowych wiadomości, nabywania umiejętności i sprawdzania osiągnięć. Jest wyrażana                   
w postaci informacji zwrotnej, opisowej,  w %,  w formie ustnej  lub pisemnej (bez oceny w stopniu) i nie ma wpływu na ocenę sumującą. Może mieć formę samooceny 
lub oceny koleżeńskiej. Ocenie kształtującej mogą podlegać: wypowiedź ustna, kartkówka, sprawdzian typu egzaminacyjnego,  wewnętrzny test  diagnostyczny i inne 
formy pracy ucznia.  
Elementami oceniania kształtującego są: 

a) Cele lekcji: 
- Nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia (na każdej lekcji). 

- Sprawdza, czy  uczniowie  rozumieją  cele (na początku zajęć) i czy zostały osiągnięte  
(pod koniec zajęć).  

- Uczniowie mogą uczestniczyć w  ich  formułowaniu. 
b) Wymagania,  zwane także „NaCoBeZu”: 

- Są to kryteria osiągania celów (również oceny), czyli na co będziemy zwracać uwagę? 
- Formułowane są na podstawie celów. 

- Informują  ucznia o tym, co nauczyciel będzie sprawdzał i oceniał. 
- Są dopasowywane do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania. 
- „NaCoBeZu” jest obowiązkowe dla prac kontrolnych i sprawdzianów, może być również formułowane do lekcji, prac domowych,  projektów i innych aktywności 
ucznia. 

 



c) Informacja zwrotna: 
- Nauczyciel przekazuje uczniowi  komentarz do jego pracy, który  zawiera  wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów jego pracy, wskazuje to, co wymaga 
poprawienia, daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę oraz w jakim kierunku powinien pracować dalej. 

- Informacja zwrotna powinna być ściśle związana z kryteriami sukcesu określonymi przed zleceniem zadania. 
 

4. Skala  oceniania: 
 
1) Bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w  stopniach według  następującej  skali: 
  

Stopień  Wartość 
liczbowa 

Celujący  6 
Bardzo  dobry 5 
Dobry 4 
Dostateczny  3 
Dopuszczający  2 
Niedostateczny  1 

 
5. Najpóźniej  21 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciel za pośrednictwem wychowawcy informuje rodzica ucznia o przewidywanych  dla niego ocenach  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych 
zajęć edukacyjnych. Informacja  zostaje  przekazana drogą elektroniczną (e-dziennik).  

 
6. Negatywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest pisemnie uzasadniana przez  nauczyciela  prowadzącego zajęcia edukacyjne. 
 
7. Metody ewaluacji  osiągnięć  uczniów 
 
1) Ilość  ocen  bieżących  z poszczególnych  zajęć  edukacyjnych   uzależniona  jest od  liczby godzin tych  zajęć  w tygodniu  i odpowiednio  wynosi: 
a)  1 godzina  tygodniowo  zajęć  edukacyjnych  min. 3 oceny  bieżące; 
b)  2 godziny  tygodniowo  min. 5 ocen  bieżących; 
c)  3 godziny  i więcej  min. 6 ocen  bieżących; 
   
2) Bieżąca  ocena  osiągnięć  ucznia  może  mieć formę: 
a)  oceny  opisowej  wyrażonej  pisemnie  lub ustnie; 
b) wyróżników ,,+” lub  ,,-” odnotowanych  w dzienniku lekcyjnym, przy  czym 5 ,,+” jest  równoznaczne  z uzyskaniem  oceny  bardzo dobrej (waga 4),  3 ,,-” oceny 
ndst. 



3) Na  lekcjach  wiadomości  i  umiejętności  ucznia  sprawdzane  są  za pomocą: 
 

a) testów  (pytania  zamknięte,  wielokrotnego  wyboru, fałsz – prawda  itp.), w tym testów  diagnostycznych  dla uczniów  klas  pierwszych  liceum; 
b) prac  pisemnych, zarówno  klasowych, jak i domowych  (pytania otwarte, zadania nowej formuły polegające na rozwiązywaniu problemu na podstawie 

wiadomości  zdobytych na lekcjach i zawartych w podanym tekście); 
c) kartkówek  obejmujących  materiał  nauczania z trzech  ostatnich lekcji; 
d) odpowiedzi ustnych  (materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji); 
e) aktywności  na lekcji; 
f) przygotowania i wygłoszenia  referatu, przedstawiania prezentacji multimedialnej; 
g) prowadzenia  zeszytu przedmiotowego; 
h) prac domowych; 
i) projektów – zadania praktyczne (ćwiczenia praktyczne); 

 
 
4) Uczeń  może  zdobyć dodatkowe  oceny  za: 
 

a) wykonywanie pomocy dydaktycznych,  
b) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, 
c)  inne nieobowiązkowe  prace świadczące o zaangażowaniu i wiedzy ucznia, 

 
5) Wagi  ocen  bieżących: 
 
Lp. Kategoria Waga 
1. Sprawdzian  6 
2. Sprawdzian  typu  egzaminacyjnego 6 
3. Konkurs  6 
4. Projekt edukacyjny 6 
5. Kartkówka  5 
6. Zadania praktyczne 5 
7. Tekst argumentacyjny  5 
8. Praca na lekcji / aktywność 4 
9. Projektowanie  doświadczeń  4 

10. Referat  3 
11. Plakat / prezentacja multimedialna 2 
12. Praca domowa 2 
13. Odpowiedź ustna 2 
14. Praca w grupach 2 
15. Rozwiązywanie zadań z treścią 2 
16. Wewnętrzny test diagnostyczny  1 



17. Nieprzygotowanie do zajęć 1 
18. Zeszyt ćwiczeń / zeszyt przedmiotowy  1 

 
 
8. Zasady oceniania: 
 
1) Raz w semestrze uczeń może  zgłosić  nieprzygotowanie do lekcji w przypadku, gdy dany przedmiot jest  raz w tygodniu, jedno nieprzygotowanie – jeśli przedmiot 
jest 2 razy w tygodniu – dwa nieprzygotowania (nie dotyczy to zapowiedzianych  prac klasowych  i kartkówek). Swoje nieprzygotowanie ma obowiązek zgłosić na 
początku  lekcji.  Za  każde  kolejne uzyskuje ocenę niedostateczną. 

 
2) Pisemne  prace  klasowe  (z wyłączeniem  20 - minutowej kartkówki  sprawdzającej  osiągnięcia  uczniów  z zakresu  trzech  ostatnich  lekcji)  powinny  być  
zapowiedziane i wpisane  do  e-dziennika  lekcyjnego  na  tydzień  przed  ustalonym  terminem sprawdzianu. Pisemne   prace  kontrolne  poprzedzone  są  lekcją  
utrwalającą  wiadomości.   
 
3) Uczeń, który  z powodu choroby  był nieobecny  w szkole podczas pracy klasowej może przystąpić  do sprawdzenia  wiadomości  i umiejętności  z zakresu  ww. 
pracy w formie i w terminie  ustalonym  z nauczycielem,  nie później  jednak  niż  w ciągu  dwóch  tygodni  od czasu  powrotu  do szkoły.  Jeżeli  w  ustalonym  
terminie  uczeń  nie  zaliczy  materiału przewidzianego  w sprawdzianie, otrzymuje  ocenę  niedostateczną.   
 
4) W przypadku  nieusprawiedliwionej  nieobecności  na pracy  kontrolnej  uczeń  pisze pracę w  innym, ustalonym  przez  nauczyciela  terminie,  bez  możliwości  jej 
poprawienia. 
 
5) Uczeń,  który  z pisemnej  pracy  kontrolnej (z wyłączeniem  kartkówki ) uzyskał  ocenę niedostateczną  lub  ocenę,  z  której  jest  niezadowolony,  ma  prawo  jeden  
raz  przystąpić  do sprawdzianu  ponownie  w ciągu  dwóch  tygodni, w  terminie  uzgodnionym z nauczycielem.  Oceną  ostateczną  jest  ocena  wyższa,  ale 
wcześniejsza  nie ulega  skreśleniu. 
 
6) Prace  klasowe   powinny  być  sprawdzone i ocenione  przez  nauczyciela w  terminie do 21 dni,  omówione  na  lekcji i przedstawione uczniowi do wglądu. 

 
7) Uczniowie  nieobecni  na  kartkówkach  mogą  być  zobligowani  przez  nauczyciela   
do  napisania  ich  w  możliwie  najbliższym,  wskazanym  przez  nauczyciela  terminie. 
             
8) Niesamodzielne  pisanie  prac klasowych  (tzw. „ściąganie” i korzystanie  z telefonów komórkowych )  oceniane są  na ocenę  niedostateczną..  

 
9) Nauczyciel  nie  może  przeprowadzić  pracy  klasowej,  jeżeli  poprzednia  nie  została  
oceniona  i omówiona  w  klasie. 
 
10) Testy, sprawdziany pisemne będą przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. Uczeń bądź jego rodzic (prawny opiekun) ma prawo zapoznać się z 
nimi. 

 
11) Kartkówki, obejmujące materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane. Uczeń może otrzymać z nich  maksymalnie ocenę bardzo dobrą. 



12) Obowiązkiem  ucznia jest  posiadanie: zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń (nie dotyczy to informatyki). Ich dwukrotny  brak  powoduje wstawienie oceny 
niedostatecznej. 

 
13) Uczeń może dostać ocenę  za: odpowiedź  ustną,  wykonanie i zaprezentowanie referatu,      
uczestnictwo   w  zajęciach   zorganizowanych  przez  zespół  przedmiotowy,  udział   
w  konkursach  przedmiotowych. 
 
14) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują  z danych  zajęć edukacyjnych  celującą  roczną ocenę  klasyfikacyjną. 
 
15) Oceny  są  jawne  dla  ucznia  i jego  rodziców (prawnych  opiekunów).  Na wniosek ucznia  lub jego rodzica  nauczyciel  uzasadnia  ocenę z zajęć edukacyjnych.  
 
16) W  przypadku oceniania  testów,  sprawdzianów  pisemnych  przyjmuje się  skalę przeliczania   punktów  na  ocenę  wg  kryteriów: 

 
                          

 
Lp. Skala procentowa Stopień 
1. 0 - 44% niedostateczny 
2. 45 - 59% dopuszczający 
3. 60 - 74% dostateczny 
4. 75 - 89% dobry 
5. 90 - 98% bardzo dobry 
6. 99 - 100% celujący 

 
 
Ocenę  celującą   otrzymuje  uczeń,  który: 
● ma  wiadomości  i umiejętności  znacznie  wykraczające  poza  program nauczania, 
● stosuje  wiadomości  w sytuacjach  nietypowych  ( problemowych), 
● formułuje  problemy  oraz dokonuje  analizy  i syntezy  nowych  zjawisk, 
● proponuje  rozwiązania  nietypowe, 
● osiąga  sukcesy  w  konkursach  i olimpiadach  przedmiotowych  na szczeblu  wyższym niż  szkolny, 
 
Ocenę  bardzo dobrą  otrzymuje  uczeń, który : 
● opanował   w pełnym  zakresie  wiadomości  i umiejętności  określone  w  podstawie  programowej, 
● stosuje  zdobytą wiedzę  do rozwiązywania  problemów i  zadań  w nowych  sytuacjach, 
● wykazuje  dużą  samodzielność i potrafi  bez  pomocy  nauczyciela  korzystać z różnych źródeł  wiedzy  np. tablic, wykresów, encyklopedii, Internetu, 
 
 
 
 



Ocenę  dobrą  otrzymuje  uczeń, który: 
● opanował  w dużym zakresie  wiadomości  i umiejętności określone  w programie,  
● poprawnie  stosuje  wiadomości i umiejętności  do samodzielnego  rozwiązywania  typowych  zadań  i problemów, 
● korzysta  z tablic, wykresów i innych źródeł  wiedzy, 
● samodzielnie  rozwiązuje  zadania  obliczeniowe o średnim  stopniu  trudności, 
 
Ocenę  dostateczną  otrzymuje  uczeń, który: 
● opanował w zakresie  podstawowym  te  wiadomości i umiejętności  określone w programie, które  są  konieczne  do dalszego  kształcenia, 
● z  pomocą  nauczyciela  poprawnie  stosuje  wiadomości i umiejętności  do  rozwiązywania typowych  zadań  i problemów, 
● z pomocą  nauczyciela  korzysta ze źródeł  wiedzy, 
● z pomocą  nauczyciela  rozwiązuje  zadania  o niewielkim stopniu trudności, 
 
Ocenę  dopuszczającą   otrzymuje  uczeń, który: 
● ma pewne  braki  w wiadomościach  i  umiejętnościach  określonych  w programie, ale nie  przekraczają  one  możliwości  dalszego  kształcenia, 
● z pomocą  nauczyciela  rozwiązuje  typowe  zadania   teoretyczne  i praktyczne o niewielkim  stopniu  trudności, 
● z pomocą  nauczyciela  bezpiecznie  wykonuje  proste  zadania, zapisuje  obserwacje i wnioski,  
 
Ocenę  niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
● nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi,  koniecznymi do dalszego kształcenia, 
● wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych, 
● nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy  pomocy nauczyciela, 
●  wykazuje się bierną  postawą na lekcji, 
●  nie prowadzi  systematycznie  zapisów w  zeszycie przedmiotowym. 
 
 17) Prace  pisemne  uczniów będą oceniane pod względem: zrozumienia  tematu, wyboru  źródeł  informacji, zakresu  wiedzy, doboru  materiału  rzeczowego, sposobu  
prezentacji, formy   graficznej, konstrukcji pracy. 
 
9. Klasyfikowanie  uczniów: 
 
1) Uczeń podlega  klasyfikacji: śródrocznej, rocznej i końcowej. 
Podstawą  ustalania  ocen  klasyfikacyjnych  z obowiązkowych  i dodatkowych  zajęć edukacyjnych  są  wymagania  edukacyjne  określone  przez  nauczycieli 
danego przedmiotu i podane  do wiadomości  uczniów i  ich  rodziców; 
 
2) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych  oraz ustaleniu śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć; 
a) Klasyfikację śródroczną przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku szkolnego zgodnie  z kalendarzem  roku  szkolnego; 
 
3) Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych  w danym roku  szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych  z tych zajęć; 
 



4) Na  klasyfikację końcową składają się:  
a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej; 
b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach  programowo niższych;  
 
5) Klasyfikacji końcowej dokonuje się  w klasie programowo najwyższej szkoły; 
 
6) Ocena  śródroczna  i roczna  wystawiana jest na   podstawie ocen cząstkowych ucznia,  nie jest  średnią  arytmetyczną,  ale wynika  z proporcji i jakości ocen                              
w  poszczególnych  
kategoriach.  Przy  czym  największą  wagę  mają  oceny  z pisemnych  prac  klasowych, sprawdzianów,  kartkówek,  a następnie  odpowiedzi  ustne,  prezentacje  
multimedialne i zadania  domowe itp.  (według pkt. 5). 
 
7) Uczeń  i jego  rodzice  mogą  wystąpić  do dyrektora  z wnioskiem  o podwyższenie  przewidywanej  rocznej oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć  edukacyjnych, 
najpóźniej  7 dni przed  rocznym  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady  pedagogicznej; 
 
8) Uczniowi  przysługuje  prawo  ubiegania  się  o wyższą  niż przewidywana  ocenę  roczną z   obowiązkowych  i dodatkowych  zajęć  edukacyjnych, jeżeli  w  drugim  
półroczu  roku szkolnego  uczeń  przystąpił  do  wszystkich  prac klasowych  lub wykorzystał możliwość  ich  dodatkowego  uzupełnienia,  a także  wykorzystał  
możliwości   ich  poprawy  oraz  nie  przekroczył  5%  nieobecności  nieusprawiedliwionych  na zajęciach  z danego przedmiotu;  
 
9) Uczeń w terminie nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej składa w sekretariacie szkoły podanie do nauczyciela uczącego                                      
o uruchomienie procedury uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Niezłożenie podania w przewidywanym terminie jest równoznaczne                               
z utrzymaniem przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 
 
10) Uczeń przystępuje do sprawdzianu na podwyższenie oceny w terminie ustalonym przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem - najpóźniej do dnia 
klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. Sprawdzian  obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach  na daną  ocenę, o którą  ubiega się  
uczeń, określonych  w wymaganiach  edukacyjnych opracowanych  przez nauczyciela  danego  przedmiotu; 
 
11) Niestawienie się ucznia na sprawdzian na podwyższenie oceny w wyznaczonym terminie uważane jest za rezygnację z procedury uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 
 
12) Sprawdzian na podwyższenie oceny przeprowadza się w formie pisemnej.  Na wniosek ucznia posiadającego opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
sprawdzian na podwyższenie oceny  przeprowadza się w formie  ustnej; 
 
13) Sprawdzian na podwyższenie oceny przeprowadza i ocenia nauczyciel danych zajęć edukacyjnych. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku 
sprawdzianu na podwyższenie oceny nie może być niższa niż przewidywana ocena roczna. 
 
14) Zastrzeżenia dotyczące  trybu  ustalenia  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych   zajęć  edukacyjnych  rozstrzyga  dyrektor  szkoły  
na podstawie  odrębnych  przepisów.  
 
15) Uczeń może  być nieklasyfikowany z danego przedmiotu, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio  w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja; 



 
16) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin  klasyfikacyjny; 
 
17) Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za  zgodą  Rady  Pedagogicznej; 
 
18) Tryb i sposób  przeprowadzenia  egzaminu  klasyfikacyjnego  określają  odrębne  przepisy;  
 
19) Ocena  ustalona  w wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego jest  ostateczna, z zastrzeżeniem  dotyczącym  oceny  niedostatecznej, która  może  być  zmieniona                           
w wyniku  egzaminu  poprawkowego , o którym  mowa  w odrębnych  przepisach; 
 
10. Uczniowie z dysfunkcjami orzeczonymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 
 
1) Nauczyciel  jest  zobowiązany,  na podstawie  orzeczenia  o  potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania  indywidualnego  bądź opinii  publicznej  poradni  
psychologiczno  - pedagogicznej,  w  tym  publicznej  poradni  specjalistycznej  dostosować  wymagania edukacyjne ( dotyczy głównie  form i metod pracy)  do  
indywidualnych  potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  ucznia,  u którego stwierdzono  zaburzenia  i odchylenia rozwojowe  lub  specyficzne trudności  w uczeniu 
się,  uniemożliwiające  sprostanie wymaganiom  zawartym  w podstawie  programowej. 
 
a)  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o dysleksji i dysgrafii:   
● Przy ocenie  zadań i prac pisemnych, błędy wynikające z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę. 
 
● W  trakcie rozwiązywania zadań  tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania czy prawidłowo je  zrozumiał,  w razie  potrzeby udzielać dodatkowych 
wskazówek, 
 
● Uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, 
 
● Oceniać tok rozumowania,  nawet  gdyby  ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać  może z  pomyłek  rachunkowych, 
 
● Oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl 
dochodzenia do rozwiązania  niedostępny  innym  osobom,  będący  na wyższym poziomie kompetencji,   
 
● Materiał  programowy dzielić na mniejsze partie, 
 
● Uczniom posiadającym opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża im się czas prac  pisemnych  lub  przewiduje  się  mniejszą  ilość zadań. 
 
● Uczniowie mający orzeczenie o trudnościach w pisaniu, mogą zaliczać kartkówki  i  sprawdziany  ustnie,  w terminie  wyznaczonym  przez  nauczyciela. 
 
 
 
 
 



b) Uczniom z upośledzeniem w stopniu lekkim:  
 
● obniża się wymagania programowe, a prace pisemne zalicza się na poziomie 50% uzyskanych  punktów,  stosując  przeliczanie  na oceny  wg  przyjętej skali.   
 
● celem oceniania  powinno  być: 
   �  gromadzenie  danych  o zachowaniu i  osiągnięciach  uczniów,  
   �  ocena  poziomu  jego funkcjonowania,  
 
●  oceniając  uczniów  należy  wziąć  pod uwagę:  
    
    –  aktualne  możliwości ucznia,  jak i jego ograniczenia,   
    –  motywację  do pracy,     
    –  systematyczność,  
    –  zaangażowanie,   
    –  wkład  pracy,  
    –  samodzielność w  wykonywanych  działaniach,  
    –  najmniejszy  postęp  w  rozwoju  na  miarę  indywidualnych możliwości,  
 
 ●  szczegółowe zasady  oceniania powinny  uwzględniać następujące wymagania: 
 
–  ocenę bardzo dobrą  lub  celującą  otrzymuje  uczeń, który opanował  treści   wykraczające  poza   poziom podstawowy, 
 
–  ocenę  dobrą  otrzymuje uczeń , który opanował  treści  zawarte  w wymaganiach  podstawowych, 
 
–  ocenę  dostateczną  otrzymuje  uczeń,  którego poziom wiedzy  jest niższy  niż  podstawowy  lub gdy  pomimo  problemów  w opanowaniu  wymagań  
podstawowych stara  się uczestniczyć  w  procesie  edukacji  i posiada  minimum  wiedzy  i umiejętności, 
 
–  ocenę  dopuszczającą  otrzymuje  uczeń, który  wykazuje  fragmentaryczną  wiedzę  i niski poziom  umiejętności, 
 
- ocenę  niedostateczną  zagrożony  jest uczeń, który nie  opanował  elementarnych wiadomości  i umiejętności  ani  nie jest  w stanie  wykonać  podstawowych  
zadań, nawet  pomocą  nauczyciela, 
 
c) Uczeń  zdolny: 
 
Indywidualne formy pracy na lekcji, zadań domowych, kryteriów oceniania; 

• Umożliwienie poszerzania wiedzy  o treści wykraczające poza podstawę programową,  
• Umożliwienie korzystania z różnych form rozwoju zainteresowań  
• Przygotowanie do konfrontacji posiadanej wiedzy z wymaganiami konkursowymi 
• Różnicowanie obszerności i terminowości prac    



• Poszerzanie treści programowych z przedmiotów  
• Zwiększenie wymagań edukacyjnych 
• Przydzielanie trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub indywidualnej, 
• Stwarzanie sytuacji wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali trudności, lub prac dodatkowych, 
• Różnicowanie stopnia trudności prac klasowych i domowych, 
• Przydzielanie specjalnych ról np. asystenta, lidera, 
• Organizacja konkursów  szkolnych, 
• Przygotowanie projektu, czyli dłuższej formy umożliwiającej przeprowadzenie badan i analizy ciekawego zadania, 
• Przydzielenie tzw. ligi zadaniowej, czyli cotygodniowej listy zadań do samodzielnego rozwiązania, 

 
11. Sposoby informowania  uczniów i rodziców: 
 

1) Na pierwszej lekcji podstaw przedsiębiorczości, edukacji dla bezpieczeństwa i informatyki  nauczyciel przekazuje informację o sposobach  sprawdzania  osiągnięć  

edukacyjnych  uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.   

 

2) Nauczyciel w/w przedmiotu na początku roku szkolnego informuje  uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających  z realizowanego przez  siebie programu nauczania. 

 

3) Fakt zapoznania się z przedmiotowymi zasadami oceniania uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają  poprzez złożenie podpisu na listach 

dołączonych do dokumentów: uczniowie w czasie pierwszych lekcji organizacyjnych z danego przedmiotu, rodzice (prawni opiekunowie) podczas pierwszego 

zebrania w nowym roku szkolnym 

 
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
 
 
STARA PODSTAWA PROGRAMOWA:



Moduł A. Wokół komputera 

Komputer i urządzenia peryferyjne 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

Wymienia i omawia 
podstawowe elementy 
komputera. 
Podaje przykłady urządzeń 
peryferyjnych. 
Wymienia urządzenia 
peryferyjne. 

Klasyfikuje środki 
technologii informacyjnej 
ze względu na 
przeznaczenie. 
Charakteryzuje 
przykładowe urządzenia 
peryferyjne. 
Określa własności 
i przeznaczenie dysku 
twardego. 

Potrafi określić 
podstawowe elementy 
komputera (wartości 
podstawowych 
parametrów, ich wzajemne 
współdziałanie). 
Wie, czym jest RAM i 
BIOS, określa ich funkcje. 
Omawia dodatkowe 
urządzenia pamięci 
masowej, m.in.: napędy 
optyczne, pamięci flash, 
pamięci taśmowe 
(streamery). 

Wymienia podstawowe 
układy mieszczące się na 
płycie głównej 
i charakteryzuje ich 
parametry. 
Wyjaśnia, czym jest karta 
rozszerzenia. 
Wie, w jakim celu tworzy 
się partycje na dysku 
twardym. 
Wyjaśnia pojęcia: partycja 
dyskowa, formatowanie 
dysku. 

Potrafi dobrać pełną 
konfigurację sprzętu 
i oprogramowania do 
danego zastosowania.  
Dba o prawidłowe 
funkcjonowanie komputera, 
przeprowadzając wszystkie 
niezbędne testy. 

 



 

Moduł B. Wokół dokumentów komputerowych 

Opracowywanie dokumentów tekstowych o rozbudowanej strukturze 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

Wie do czego służy 
nagłówek i stopka 
dokumentu. 
Rozróżnia style tekstu. 
Wie do czego służy 
konspekt dokumentu.  
Zapisuje dokument w pliku 
we wskazanym folderze.  

Redaguje nagłówek i 
stopkę, wstawia numery 
stron. 
Wie, w jakim celu stosuje 
się style tekstu. Stosuje 
style nagłówkowe.  
Przygotowuje konspekt 
dokumentu. Modyfikuje 
dokument w widoku 
konspektu. Stosuje 
przypisy. 

Redaguje inną stopkę i inny 
nagłówek dla stron 
parzystych i nieparzystych. 
Stosuje różne style tekstu. 
Wie, czym są odwołania 
w tekście. Umieszcza 
podpisy pod rysunkami, 
tabelami i wykresami. 
Tworzy spis treści. 

Modyfikuje style. 
Tworzy spis ilustracji, tabel 
i wykresów. 
Stosuje różne sposoby 
wyświetlania dokumentu. 

Samodzielnie odkrywa 
nowe możliwości edytora 
tekstu, przygotowując 
dokumenty tekstowe. 
Tworzy własne style 
tekstu. 
Tworzy dokumenty 
tekstowe, stosując 
poprawnie wszystkie 
poznane zasady 
redagowania i 
formatowania tekstu. 

Systemy operacyjne i inne oprogramowanie 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

Wie, co to jest system 
operacyjny.  
Omawia podstawowy 
zestaw oprogramowania, 
który może być 
zainstalowany na 
komputerze. 

Zna funkcje systemu 
operacyjnego.  
Wymienia popularne 
systemy operacyjne. 
Omawia rodzaje 
programów 
komputerowych i potrafi 
określić ich przeznaczenie. 

Podaje podstawowe cechy 
systemu Windows. 
Charakteryzuje narzędzia 
TI, w tym: 
oprogramowanie użytkowe, 
języki programowania, 
programy narzędziowe. 
Zna podstawowe typy 
plików. 

Omawia ogólną strukturę 
systemu operacyjnego. 
Potrafi scharakteryzować 
różne systemy operacyjne 
(Windows, Linux, Unix).  
Omawia zawartość plików 
w zależności od ich 
rozszerzenia. 

Omawia historię systemu 
Windows. 
Dokonuje analizy 
porównawczej różnych 
systemów operacyjnych. 



Zna i stosuje podstawowe 
zasady redagowania 
i formatowania tekstu.  
Zna podstawowe zasady 
pracy z dokumentem 
wielostronicowym. 
Wstawia tabelę i wykonuje 
podstawowe operacje na 
komórkach tabeli. Stosuje 
numerację 
i wypunktowanie.  
Wie do czego służy 
nagłówek i stopka 
dokumentu. 
Dzieli dokument na strony. 
Dobiera i stosuje szablony 
do przygotowywania 
różnych dokumentów. 

Właściwie dzieli tekst na 
akapity. 
Poprawia tekst, 
wykorzystując 
możliwości wyszukiwania 
i zamiany znaków oraz 
słowniki: ortograficzny 
i synonimów.  
Stosuje tabulację i 
wcięcia. 
Wykorzystuje indeksy 
górny i dolny oraz 
symbole do pisania 
prostych wzorów 
i tekstów w języku 
obcym. 
Wie do czego służy 
podział dokumentu na 
sekcje. 
Rozmieszcza tekst 
w kolumnach. 

Zmienia ustawienia strony 
– wielkość marginesów, 
orientację strony, rozmiar 
papieru. 
Znajduje błędy redakcyjne 
w tekście. 
Stosuje różne typy 
tabulatorów, potrafi 
zmienić ich ustawienia w 
całym tekście. Stosuje 
konspekty numerowane. 
Dzieli dokument na sekcje. 
Pracuje z dokumentem 
trybie recenzji.  
Korzysta z opcji śledzenia 
zmian, wstawia 
komentarze. 

Przygotowuje poprawnie 
zredagowany i 
sformatowany tekst, 
dostosowując formę tekstu 
do jego przeznaczenia. 
Redaguje złożone wzory 
matematyczne korzystając 
z edytora równań.  
Samodzielnie wyszukuje 
opcje menu potrzebne do 
rozwiązania dowolnego 
problemu.  
Wykonuje konwersję tekstu 
na tabelę i odwrotnie.  
Korzysta z podziału tekstu 
na sekcje.  
Pracuje z dokumentem trybie 
recenzji. Porównuje 
dokumenty. 

Przygotowuje 
profesjonalny tekst – 
pismo, sprawozdanie, 
z zachowaniem wszystkich 
zasad redagowania 
i formatowania tekstów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opracowywanie grafiki rastrowej 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

Z pomocą nauczyciela 
korzysta z wybranego 
programu do tworzenia 
grafiki rastrowej. 
Wyszukuje potrzebne 
funkcje w menu programu. 
Wymienia rodzaje grafiki 
komputerowej. 
 

Zna formaty plików 
graficznych. 
Opracowuje grafikę 
rastrową: stosuje warstwy i 
narzędzia selekcji, zmianę 
kontrastu i nasycenia 
kolorów, kadrowanie 
i skalowanie. 
Wykonuje proste projekty 
w grafice wektorowej, 
korzystając z możliwości 
wstawiania Kształtów 
w edytorze tekstu. 

Sprawne korzysta z 
Pomocy wbudowanej do 
programów w celu 
znalezienia szczegółowych 
sposobów rozwiązania 
danego problemu. 
Podaje różnice między 
grafiką rastrową i 
wektorową. 
Opracowuje grafikę 
rastrową: uzyskuje efekty 
specjalne dzięki 
zastosowaniu tzw. filtrów. 
Tworzy proste kompozycje, 
korzystając z wybranego 
programu do tworzenia 
grafiki wektorowej. 
Podaje różnice między 
grafiką 2D i 3D. 

Rozumie znaczenie zapisu 
pliku graficznego w danym 
formacie – zależnie od 
przeznaczenia. 
Omawia zalety, wady 
i zastosowanie wybranych 
formatów plików grafiki 
rastrowej.  
Potrafi zastosować 
odpowiedni format pliku 
graficznego. Zapisuje pliki 
w różnych formatach. 
Opracowuje grafikę 
wektorową: przekształca 
obraz (pochyla, obraca), 
grupuje obiekty.  

Samodzielnie zapoznaje 
się z możliwościami 
wybranego programu 
graficznego, 
przygotowując złożone 
projekty z różnych 
dziedzin. 

 



 

Tworzenie prezentacji multimedialnej 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

Zna podstawowe typy 
i zasady tworzenia 
prezentacji multimedialnej. 
Tworzy prezentację 
składającą się z kilku 
slajdów z zastosowaniem 
animacji 
niestandardowych.  
Korzysta z szablonów 
slajdów. Umieszcza na 
slajdach tekst teksty i 
obrazy. 
Zapisuje prezentację we 
wskazanym folderze 
docelowym. 
Uruchamia pokaz slajdów. 

Zna etapy tworzenia 
prezentacji multimedialnej. 
Przygotowuje prezentację 
na zadany temat na 
podstawie 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 
matematyczne, efekty 
dźwiękowe.  

Potrafi właściwie 
zaplanować prezentację na 
zadany temat. 
Pracuje z widokami 
slajdów. 
Wstawia dźwięki z plików 
spoza listy standardowej. 
Zmienia tło, wstawia 
obiekty i hiperłącza. 
Umieszcza przyciski akcji. 
Dopasowuje przejścia 
między slajdami. Dodaje 
animacje i efekty 
dźwiękowe do obiektów. 
Dodaje narrację do 
prezentacji. 
Prezentuje swoje prace 
przed klasą.  

Wstawia podkład 
muzyczny odtwarzany 
podczas całej prezentacji. 
Przygotowuje materiały 
informacyjne dla 
uczestników pokazu i 
przeprowadza pokaz. 
Konwertuje przygotowaną 
prezentację do formatu 
umożliwiającego 
publikację w Internecie. 
Otwiera ją lokalnie w 
przeglądarce internetowej 

Potrafi samodzielnie 
zaprojektować i 
przygotować 
multimedialną prezentację 
na wybrany temat, 
cechującą się ciekawym 
ujęciem zagadnienia, 
interesującym układem 
slajdów. 

 



Moduł C. Wokół algorytmiki i programowania 
 

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

Wyjaśnia co to jest 
algorytm. Podaje przykłady 
sytuacji problemowych.  
Wyjaśnia pojęcie 
specyfikacja problemu. 
Wie, na czym polega 
programowanie. 
Analizuje gotowe proste 
programy zapisane 
w wybranym języku 
programowania. 

Wyjaśnia pojęcie 
algorytmu oraz zależności 
między problemem, 
algorytmem i programem. 
Dobiera algorytm do 
rozwiązania problemu. 
Formułuje specyfikację 
zadania. Określa dane do 
zadania oraz wyniki. 
Zna klasyfikację języków 
programowania. 
Klasyfikuje języki 
programowania. 

Omawia etapy 
rozwiązywania problemu 
(zadania). 
Testuje rozwiązania. 
Wyjaśnia, na czym polega 
prezentacja algorytmu 
w postaci programu. 
Zna pojęcia program 
źródłowy, program 
wynikowy, implementacja, 
kompilacja, interpretacja, 
translacja.  
Porównuje gotowe, proste 
programy zapisane w 
różnych językach 
programowania 
(wizualnych i tekstowych). 

Analizuje i porównuje 
gotowe, proste programy 
zapisane w języku C++ i 
języku Python. 
Odróżnia kompilację od 
interpretacji. 
Wymienia i charakteryzuje 
języki programowania. 

Potrafi samodzielnie napisać 
specyfikację określonego zadania. 
Samodzielnie określa algorytm i 
narzędzia właściwe do 
rozwiązania danego problemu. 



 

Tworzenie programów w wybranym języku programowania 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

Charakteryzuje środowisko 
programistyczne wybranego 
tekstowego języka 
programowania. 
Analizuje gotowe proste 
programy zapisane 
w wybranym języku 
programowania. 

Omawia etapy 
programowania w 
wybranym tekstowym 
języku programowania. 
Wie, na czym polega 
iteracja.  
Zna kryteria, jakie 
powinien spełniać 
poprawny program. 
Wyjaśnia, co to jest 
iteracja. 

Zna zasady stosowania 
zmiennych i wykonywania 
obliczeń w wybranym 
tekstowym języku 
programowania.  
Realizuje prostą sytuację 
warunkową w wybranym 
języku programowania, 
stosuje proste warunki 
logiczne. 
Sprawdza poprawność 
danych. 
Zapisuje proste algorytmy 
iteracyjne w postaci listy 
kroków. 

Wyprowadza komunikaty 
i wyniki na ekran w 
wybranym tekstowym 
języku programowania. 
Zapisuje rozwiązanie 
problemu w wybranym 
tekstowym języku 
programowania. 
Realizuje sytuację 
warunkową w wybranym 
języku programowania, 
stosuje złożone warunki 
logiczne. 
Zapisuje rozwiązanie 
problemu iteracyjnego 
w postaci programu. 

Zapisuje złożony algorytm 
w wybranym tekstowym 
języku programowania. 
Samodzielnie pisze program 
realizujący algorytm 
z warunkami 
zagnieżdżonymi. 
Stosuje zagnieżdżone 
instrukcje iteracyjne. 
Uczestniczy w konkursach 
i olimpiadach 
informatycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moduł D. Wokół Internetu i projektów 

Internet i wyszukiwanie informacji w Internecie 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

Wyszukuje adresy stron 
WWW zawierające proste 
hasło – korzysta 
z wyszukiwarki 
internetowej. 
Zna zasady nawigacji po 
stronie WWW, poruszając 
się po wybranych stronach 
internetowych. 

Wie, czym są Internet 
i strona WWW oraz zna 
genezę powstania Internetu. 
Wymienia wybrane usługi 
Internetowe. 
Podaje opisy i 
zastosowania wyszukiwarki 
internetowej. 
Szuka informacji w 
Internecie, konstruując 
złożone hasło. 

Omawia rozwój usług 
internetowych, wskazując 
najważniejsze fakty. 
Wyjaśnia, na czym polega 
przeglądanie strony 
internetowej. 
Potrafi właściwie zawęzić 
obszar poszukiwań, aby 
szybko odszukać 
informacje. 
Korzysta z encyklopedii 
i słowników w wersji 
elektronicznej. 
Wyszukuje informacje 
zapisane w innych 
językach. 
Korzysta z serwisu 
mapowego.  

Omawia organizację 
informacji w WWW. 
Wyjaśnia postać adresu 
URL. 
Potrafi zastosować różne 
narzędzia do wyszukiwania 
informacji, usprawniając 
szukanie informacji. 
Właściwie porządkuje 
informacje o stronach 
WWW. 
Potrafi odpowiednio ocenić 
przydatność 
i wiarygodność informacji. 
Porządkuje informacje 
o stronach. 

Potrafi formułować własne 
wnioski i spostrzeżenia 
dotyczące rozwoju 
Internetu, jego znaczenia 
dla różnych dziedzin 
gospodarki i dla własnego 
rozwoju. 
Wyszukuje, gromadzi 
i właściwie selekcjonuje 
informacje, tworząc 
złożone projekty z różnych 
dziedzin.  



 

Usługi internetowe 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

Wymienia przykładowe  
e-usługi, np. e-nauczanie,  
e-banki, e-sklepy, e-aukcje, 
e-podpis. 
Wie, na czym polegają 
nauczanie i praca na 
odległość. 

Omawia przykładowe  
e-usługi.  
Korzysta z wybranych  
e-usług, np. e-learningu. 
Jest świadomy istnienia 
zagrożeń wynikających 
z korzystania z e-usług. 

Omawia zalety i wady 
poszczególnych e-usług. 
Zna i stosuje zasady 
bezpiecznego korzystania 
z poszczególnych e-usług.  

Wyjaśnia działanie e-
banku; podaje metody 
zabezpieczeń. 
Podaje zasady korzystania 
z poszczególnych e-usług. 
Wie, czym jest podpis 
elektroniczny. 

Potrafi przedstawić własne 
wnioski z analizy zalet i 
wad poszczególnych e-
usług.  
Korzystając z 
dodatkowych źródeł, 
znajduje najnowsze 
informacje na temat e-
usług.  

 

Zadania projektowe 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

Omawia etapy tworzenia 
projektu grupowego. 
Przestrzega zasad 
korzystania z cudzych 
materiałów. 

Wyjaśnia, jak 
przeprowadza się debatę za 
i przeciw. 
Wyjaśnia pojęcie; prawo 
autorskie, domena 
publiczna. 
Stosuje poznane metody 
wyszukiwania informacji. 

Prawidłowo zapisuje, 
przechowuje i udostępnia 
dokumenty potrzebne do 
realizacji projektu.  

Pełni rolę koordynatora 
projektu grupowego.  
Przydziela zadania 
szczegółowe. 
Scala dokumenty 
wykonane przez członków 
grupy. 

Proponuje tematykę 
własnego projektu, 
samodzielnie wyznacza 
zadania szczegółowe 
i sposób ich realizacji. 
Koordynuje realizację 
projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA: 
 
 
 

Nr  
lekcji 

Temat  
lekcji 

Omawiane  
zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń: 

Wprowadzenie 
1 Bezpieczna praca  

z komputerem 
Zasady korzystania z pracowni komputerowej i 
bezpiecznej pracy  
z komputerem. Stosowanie dobrych praktyk w 
zakresie ochrony informacji wrażliwych (np. 
hasła, PIN), danych  
i bezpieczeństwa systemu operacyjnego 

2 • zna zasady korzystania z pracowni komputerowej 

3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 
• charakteryzuje rodzaje danych osobowych i dotyczące ich przepisy RODO 

4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 
• omawia i stosuje dobre praktyki w zakresie ochrony oprogramowania 

5 

• spełnia kryteria oceny dobrej 
• zna i stosuje różne sposoby zabezpieczania kont 
• potrafi sprawdzić moc hasła 
• tworzy bezpieczne hasło 

Arkusz kalkulacyjny 
2 Podstawy pracy  

z arkuszem 
kalkulacyjnym 

Powtórzenie i utrwalenie umiejętności 
posługiwania się arkuszem  
kalkulacyjnym, wykorzystywanie wybranych 
funkcji arkusza do wykonywania obliczeń i 
tworzenia wykresów 

2 • z pomocą nauczyciela korzysta z arkusza kalkulacyjnego w podstawowym zakresie 
3 • samodzielnie korzysta z arkusza kalkulacyjnego w podstawowym zakresie 

• korzysta z wbudowanych funkcji 
• wykonuje obliczenia 
• wprowadza odpowiednie formuły 

4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 
• poprawnie formatuje dane 
• kopiuje formuły z uwzględnieniem adresów względnych, bezwzględnych i mieszanych 
• dobiera odpowiedni typ wykresu do danych 
• tworzy wykresy wraz z opisem 

5 • spełnia kryteria oceny dobrej 
• analizuje wyniki obliczeń 
• formułuje wnioski 



 

Nr  
lekcji 

Temat  
lekcji 

Omawiane  
zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń: 

3 Instrukcje 
warunkowe 

Kształcenie umiejętności logicznego myślenia 
oraz wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego 
i wbudowanych w niego instrukcji 
warunkowych JEŻELI, LICZ.JEŻELI, 
SUMA.JEŻELI, WYSZUKAJ.PIONOWO do 
rozwiązywania różnych problemów 

2 • z pomocą nauczyciela wykonuje obliczenia wymagające zastosowania prostej instrukcji 
warunkowej JEŻELI 

3 • samodzielnie wykonuje obliczenia wymagające zastosowania prostej instrukcji warunkowej 
JEŻELI 

• planuje obliczenia z wykorzystaniem prostej instrukcji warunkowej JEŻELI 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• korzysta z funkcji LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, WYSZUKAJ.PIONOWO 
5 • spełnia kryteria oceny dobrej 

• stosuje funkcje zagnieżdżone 
• analizuje wyniki obliczeń 
• formułuje wnioski 

4 Arkusz jako 
narzędzie  
do symulacji 

Opracowanie narzędzia  
i przeprowadzenie symulacji wyboru 
najkorzystniejszej opcji na przykładzie oferty 
wynajmu szybowca w aeroklubie  
– doskonalenie umiejętności posługiwania się 
instrukcją warunkową, wykorzystanie nazw 
komórek, wstawianie suwaków 

2 • rozumie działanie arkusza wykorzystującego symulację  
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• wykorzystuje instrukcję warunkową podczas opracowywania obliczeń 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• stosuje nazwy komórek i zakresów komórek 
• testuje narzędzie do symulacji 

5 • spełnia kryteria oceny dobrej 
• analizuje problem i wybiera algorytm rozwiązania 
• samodzielnie projektuje interfejs użytkownika 



 

Nr  
lekcji 

Temat  
lekcji 

Omawiane  
zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń: 

5 Arkusz kalkulacyjny  
w chmurze 

Zbieranie danych dotyczących  
wspólnych zakupów, przygotowanie arkusza 
do zapisów sieciowych, wykorzystanie list 
rozwijanych  
i formatowania warunkowego 

2 • przygotowuje arkusz do pracy grupowej (wprowadza dane) 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• tworzy listy rozwijane 
• wykorzystuje formatowanie warunkowe 
• korzysta z arkusza w chmurze 

4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 
• tworzy zestawienia z wykorzystaniem instrukcji warunkowej 

5 • spełnia kryteria oceny dobrej 
• stosuje funkcję matematyczną SUMA.ILOCZYNÓW 

Grafika rastrowa 
6 Podstawy edycji 

grafiki rastrowej 
Sposoby zapisu obrazu. Obraz złożony  
z pikseli. Podstawowe narzędzia programu 
GIMP. Tworzenie map plastycznych 

2 • zna cechy charakterystyczne grafiki rastrowej 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• zna zastosowania grafiki rastrowej 
• tworzy i edytuje proste rysunki w programie GIMP 

4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 
• dobiera prawidłowe narzędzia do obróbki grafiki rastrowej 

5 • spełnia kryteria oceny dobrej 
• tworzy zaawansowane rysunki w programie GIMP 

7 Praca na warstwach Wykorzystanie warstw do przygotowywania 
grafiki. Różne  
formaty obrazów. Tworzenie projektu 
graficznego spełniającego określone kryteria 

2 • wyjaśnia, czym są warstwy 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• zna podstawowe zasady pracy na warstwach 
• wymienia formaty plików graficznych i objaśnia ich zastosowanie 

4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 
• wykorzystuje warstwy przy tworzeniu grafiki rastrowej 

5 • spełnia kryteria oceny dobrej 
• tworzy animację w formacie GIF z wykorzystaniem warstw i filtrów 



 

Nr  
lekcji 

Temat  
lekcji 

Omawiane  
zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń: 

8 Edycja fotografii Od aparatu fotograficznego do obrazu  
na ekranie. Korekta obrazów, stosowanie 
filtrów. Przekształcanie plików graficznych z 
uwzględnieniem wielkości  
i jakości obrazów 

2 • modyfikuje kolorystykę zdjęć 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• koryguje zniekształcenia na zdjęciach 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• kadruje obrazy 
• poprawia kompozycję zdjęć 

5 • spełnia kryteria oceny dobrej  
• dobiera narzędzia do retuszu zdjęć tak, aby uzyskać określone efekty 

9 Projektowanie 
okładki do książki  
i e-booka 

Przygotowanie projektu okładki  
do książki tradycyjnej oraz elektronicznej  
z wykorzystaniem nabytych do tej pory 
umiejętności 

2 • opisuje budowę i funkcje okładki książki tradycyjnej 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• opisuje budowę i funkcje okładki e-booka 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• planuje etapy opracowania projektu graficznego okładki 
• projektuje prostą okładkę w edytorze GIMP 

5 • spełnia kryteria oceny dobrej  
• projektuje zaawansowaną graficznie okładkę w edytorze GIMP 

Edytor tekstu 
10 Podstawy edycji 

tekstu 
Czcionka i akapit. Układ strony  
i obramowanie. Tworzenie zestawień  
za pomocą tabulatorów. Sprawdzanie 
poprawności  pisowni 

2 • stosuje podstawowe zasady edycji tekstów 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• formatuje znaki, akapity i strony 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• wykorzystuje tabulatory 
• sprawdza poprawność pisowni 
• obramowuje akapit i stronę 

5 • spełnia kryteria oceny dobrej  
• tworzy złożone dokumenty tekstowe, w tym stosuje tabulatory, obramowania i inne 

narzędzia formatowania  



 

Nr  
lekcji 

Temat  
lekcji 

Omawiane  
zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń: 

11 Przygotowanie 
publikacji  
do druku 

Podstawowe zasady łamania i składu tekstów. 
Przygotowanie dokumentu  
z zastosowaniem podziału na  
kolumny oraz stylów. Wstawianie 
rozbudowanych wzorów 

2 • zna podstawowe zasady łamania i składu tekstu 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• stosuje formatowanie za pomocą stylów 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• modyfikuje style 
• wykorzystuje automatyczne dzielenie wyrazów 

5 • spełnia kryteria oceny dobrej  
• wstawia do tekstu rozbudowane wzory matematyczne 

12 Dokumenty  
o złożonej strukturze 

Opracowanie dokumentów  
o rozbudowanej strukturze do publikacji 
papierowej i cyfrowej. Podział na sekcje. 
Tworzenie nagłówków, stopek i spisów treści. 
Korzystanie z zasobów i narzędzi na otwartych 
licencjach 

2 • z pomocą nauczyciela przygotowuje dokument o złożonej strukturze 
• korzysta z zasobów na otwartych licencjach 

3 • samodzielnie przygotowuje dokument o złożonej strukturze, w tym wydziela sekcje  
oraz wprowadza numerację stron i żywą paginę 

• korzysta z zasobów na otwartych licencjach 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• opracowuje tekst do druku i publikacji cyfrowej 
• automatycznie opracowuje spis treści 

5 • spełnia kryteria oceny dobrej  
• przygotowuje do druku i publikacji cyfrowej rozbudowany tekst z podziałem na sekcje  

i spisem treści 
• korzysta z narzędzi na otwartych licencjach 



 

Nr  
lekcji 

Temat  
lekcji 

Omawiane  
zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń: 

13 Korespondencja 
seryjna 

Zastosowanie i generowanie korespondencji 
seryjnej. Wykorzystanie korespondencji 
seryjnej do tworzenia etykiet zawierających 
tekst i grafikę 

2 • przygotowuje dane do korespondencji seryjnej 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• planuje etapy korespondencji seryjnej 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• opracowuje wzorzec 
• generuje serię dokumentów 

5 • spełnia kryteria oceny dobrej  
• wstawia grafikę do korespondencji seryjnej 

Algorytmika i programowanie w Pythonie / C++ 
14 / 14A Podstawy pracy  

w środowisku 
Python / C++ 

Wprowadzenie do języka Python / C++. Praca 
w edytorze. Operatory arytmetyczne i 
porównania. Zmienne. Podstawowe polecenia. 
Definiowanie prostych funkcji 

2 • korzysta z wybranego IDE 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• stosuje podstawowe zasady języka Python / C++ 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• korzysta ze zmiennych 
• wykorzystuje operatory arytmetyczne i porównania 
• wypisuje wyniki na ekranie 
• reaguje na podstawowe komunikaty o błędach 
• definiuje proste funkcje liczbowe 

5 • spełnia kryteria oceny dobrej  
• reaguje na komunikaty o błędach 
• definiuje funkcje liczbowe 



 

Nr  
lekcji 

Temat  
lekcji 

Omawiane  
zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń: 

15 / 15A Definiowanie funkcji 
obliczeniowych 

Podstawowe instrukcje, w tym instrukcja 
warunkowa i pętla for. Funkcje pomocnicze. 
Analizowanie  
i testowanie rozwiązań 

2 • wykorzystuje proste instrukcje warunkowe w obliczeniach 
3 • wykorzystuje instrukcje warunkowe w obliczeniach 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• stosuje instrukcje iteracji 
5 • spełnia kryteria oceny dobrej  

• analizuje i testuje rozwiązania zadań obliczeniowych 
16 / 16A Wyszukiwanie 

wzorca w tekście 
Operacje na napisach. Porównywanie  
i przeszukiwanie napisów. Algorytm naiwny 
wyszukiwania wzorca w tekście 

2 • z pomocą nauczyciela stosuje podstawowe operacje na napisach 
3 • samodzielnie stosuje podstawowe operacje na napisach 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• zna i rozumie algorytm naiwny wyszukiwania wzorca w tekście 
5 • spełnia kryteria oceny dobrej  

• stosuje iterację do porównywania i przeszukiwania napisów 
17 / 17A Przetwarzanie 

napisów 
Budowanie napisów według określonej reguły. 
Wyodrębnianie fragmentu  
napisu. Szyfr przestawieniowy. Parkan. 
Palindrom. Anagram 

2 • stosuje komentarze 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• wyodrębnia fragmenty napisów 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• szyfruje tekst za pomocą prostych szyfrów przestawieniowych 
5 • spełnia kryteria oceny dobrej  

• definiuje funkcję logiczną, która sprawdza, czy tekst jest palindromem 
18 / 18A Szyfrowanie  

i deszyfrowanie 
tekstu 

Kryptografia. Szyfrowanie znaków  
i tekstów szyfrem Cezara. Szyfrowanie  
i odszyfrowywanie tekstów za pomocą kodów 
ASCII 

2 • rozumie, na czym polega szyfrowanie 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• zna podstawowe pojęcia kryptograficzne 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• wykorzystuje szyfr Cezara do szyfrowania i deszyfrowania tekstu  
5 • spełnia kryteria oceny dobrej  

• wykorzystuje kody ASCII do szyfrowania i deszyfrowania tekstu  

Nr  
lekcji 

Temat  
lekcji 

Omawiane  
zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń: 

Nauka przez internet 
19 Internet jako źródło 

informacji 
Kompetencje medialne. Źródła informacji. 
Ocena wiarygodności informacji. 
Selekcjonowanie informacji  
w kontekście potrzeb informacyjnych  
i wykonywanego zadania 

2 • umiejętnie wyszukuje informacje 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• dokonuje selekcji informacji 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• ocenia wiarygodność informacji 



5 • spełnia kryteria oceny dobrej  
• twórczo wykorzystuje informację 
• stosuje zasady współżycia społecznego w internecie 

20 Uczestnictwo  
w kursie  
e-learningowym 

E-learning i zadania platformy  
e-learningowej. Aktywny udział  
w szkoleniu e-learningowym Akademii Khana 
na temat tworzenia stron WWW 

2 • zna zasady pracy na platformie e-learningowej 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• wymienia wady i zalety nauki przez internet 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• planuje udział w szkoleniu online 
5 • spełnia kryteria oceny dobrej  

• bierze czynny udział w szkoleniu online 

Interaktywne strony WWW 
21 Projekt strony 

internetowej 
Wyróżniki dobrej strony WWW. Narzędzia 
potrzebne do tworzenia  
strony WWW. Projektowanie stron  
na urządzenia mobilne. Przygotowanie serwisu 
WWW związanego z projektem społecznym 

2 • zna etapy tworzenia strony WWW 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• planuje etapy tworzenia strony WWW 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• przygotowuje projekt witryny WWW 
5 • spełnia kryteria oceny dobrej  

• projektuje witrynę na urządzenia mobilne 



 

Nr  
lekcji 

Temat  
lekcji 

Omawiane  
zagadnienia Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń: 

22 Struktura 
dokumentu HTML 

Standardy HTML. Elementy i znaczniki 
HTML. Tabele, grafika, hiperłącza i inne 
elementy 

2 • z pomocą nauczyciela tworzy szablon strony WWW 
3 • samodzielnie tworzy szablon strony WWW 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• wstawia elementy do dokumentu HTML 
5 • spełnia kryteria oceny dobrej  

• definiuje główne składowe strony WWW 
23 Kaskadowe arkusze 

stylów 
Projektowanie wyglądu strony WWW. Typowe 
elementy strony: nagłówki,  
tekst podzielony na akapity, menu, obrazy, 
odnośniki, przyciski 

2 • wie, czym są kaskadowe arkusze stylów 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• analizuje reguły CSS 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• projektuje wygląd typowych elementów strony 
5 • spełnia kryteria oceny dobrej  

• dostosowuje wygląd strony do różnych urządzeń 
24 Podstawy języka 

JavaScript 
Podstawy programowania w JavaScript. 
Elementy dynamiczne: galeria  
z przyciskami, galeria z płynną zmianą 
obrazów, quiz. Interakcja  
z użytkownikiem 

2 • analizuje proste skrypty języka JavaScript 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• tworzy proste skrypty języka JavaScript 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• umieszcza skrypty języka JavaScript na stronie WWW 
5 • spełnia kryteria oceny dobrej  

• projektuje elementy dynamiczne na stronę WWW 
25 Publikacja i ocena 

strony WWW 
Publikacja serwisu w internecie. Ocena strony. 
Utrzymanie serwisu 
 

2 • waliduje kod HTML i arkusz CSS strony 
3 • spełnia kryteria oceny dopuszczającej 

• dokonuje wyboru usługi hostingowej 
4 • spełnia kryteria oceny dostatecznej 

• publikuje stronę WWW na serwerze 
5 • spełnia kryteria oceny dobrej  

• ocenia stronę WWW pod względem realizacji założonego celu 
 
Ocena celująca (6) – uczeń bierze udział w konkursach związanych z informatyką i odnosi w nich sukcesy; samodzielnie i bezbłędnie wykonuje ćwiczenia                                        
z podręcznika oraz zadania dodatkowe; na lekcjach jest aktywny; posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza opisane w planie wynikowym; pomaga 
kolegom w pracy, nauczycielowi w prowadzeniu lekcji oraz nauczycielom na innych lekcjach w wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.



 

 
 


