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Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki. 

Ocena dopuszczający 

Uczeń: 

- poprawnie postępuje w przypadku zagrożeń; 

- skutecznie i refleksyjnie korzysta z wyszukiwarek; 

- odpowiedzialnie komunikuje się w sieci; 

- posiada wiedzę o podstawowych zabezpieczeniach technicznych; 

- korzysta z programów prezentujących galerię zdjęć; 

- zna zasady użytkowania aplikacji do rozwiązywania problemów; 

- umiejętnie gromadzi i poprawnie organizuje dane; 

- zna i stosuje zasady sztuki prezentacji; 

- zna funkcjonalność tabel, kwerend, formularzy i raportów; 

- rozumie język formatowania dokumentów za pomocą znaczników; 

- zna i rozumie sposoby algorytmicznego podejścia do rozwiązywania problemów. 

Ocena dostateczny 

Uczeń: 

- zna regulamin pracowni i przepisy bhp;  

- zna podstawowe regulacje prawne, związane z rozwojem informatyki (prawo 

autorskie, ochrona danych osobowych); 

- rozumie przydatność serwisów edukacyjnych i społecznościowych redagowania 

encyklopedii; 

- komunikuje się zgodnie z zasadami Netykiety; 

- ocenia jakość aparatów cyfrowych, kompozycje i ekspozycje obrazu; 

- umie edytować tekst (m;in; poprawne stosuje miękki, twardy i kolumnowy Enter); 

- umiejętnie używa nawiasów obejmujących kilka zależności (numerowanych w 

nawiasach) oraz poprawnie osadza je względem tekstu; 

- umiejętnie tworzenia automatycznych spisów treści oraz numerowania rozdziałów i 

podrozdziałów w różnych formatach (na wyższą ocenę); 

- umiejętnie wykorzystuje odpowiedniego rodzaju adresowanie w rozwiązywanych 

problemach szkolnych i z życia codziennego; 

- tworzy optymalne wykresy dla zadanych danych; 

- tworzy bazy danych w arkuszu; 

- umiejętnie wykorzystuje hiperłącza w definiowaniu przejść ze slajdu menu złożonej 

prezentacji do odpowiedniej grupy slajdów oraz definiuje hiperłącza do dowolnego 

slajdu, pliku lub (elementu) strony WWW; 

- umiejętnie zapisuje prezentacje jako prezentację przenośną tak, aby można ją było 

wykorzystać na dowolnym komputerze; 

- poprawnie projektuje i korzysta z formularzy; 

- rozumie potrzebę programowania w serwisach internetowych; 

- rozumie istotę korespondencji seryjnej i znajomość podstawowych pojęć z nią 

związanych; 

- rozumie istotę wykorzystania różnorodnych środków dydaktycznych w zdobywaniu 

wiedzy i kompetencji;  

- wykorzystuje komputerowe programy dydaktyczne z różnych przedmiotów, korzysta 

z portali edukacyjnych, encyklopedii i słowników internetowych. 
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Ocena dobry 

Uczeń: 

- stosuje poprawne nazewnictwo i opis funkcji podstawowych elementów komputera; 

- posiada znajomość problematyki współdziałania różnych urządzeń i bloków 

komputera; 

- umiejętnie określa wybrane urządzenia oraz zna ich podstawowe funkcje i parametry; 

- umiejętnie określa właściciela serwisu, ocenia odpowiedzialność prawną, korzysta z 

serwisów administracji publicznej; 

- umiejętnie tworzy galerię obrazów, zmienia parametry: rozmiar, rozdzielczość, 

przekształca izometrycznie; 

- umiejętnie montuje materiały multimedialne; 

- wie, jak profesjonalnie stosować wielopoziomowe wypunktowania; 

- umiejętnie dostosowuje odpowiednie szablony do specyficznych wymagań; 

- stosuje skróty klawiaturowe do często używanych operacji; 

- umiejętnie dostosowuje obszerne dokumenty do efektywnego korzystania poprzez 

m.in; przypisy, organizację nagłówków, wyróżnienia wielopoziomowe; 

- umiejętnie tworzy poprawne formuły do różnego rodzaju obliczeń;  

- zna różne kategorie funkcji standardowych i umiejętnie wybiera odpowiednie funkcje 

w formułach; 

- umiejętnie wyróżnia dane spełniające określone kryterium; 

- wykorzystuje formatowanie warunkowe do wizualnej analizy danych; 

- umiejętnie  wykorzystuje formularz do wprowadzania, modyfikacji i wyszukania 

danych; 

- zna zasady projektowania prezentacji, tworzenia optymalnej struktury rozbudowanej 

prezentacji; 

- wykorzystuje przyciski sterujące do zdefiniowania prawidłowej nawigacji w 

prezentacji; 

- rozumie znaczenie identyfikatorów w komputerowych bazach danych; 

- umiejętnie korzysta ze stylów i szablonów w serwisach WWW; 

- wykorzystuje korespondencję seryjną do tworzenia np.; identyfikatorów, etykiet 

adresowych, kopert; 

- wykorzystuje podejście algorytmiczne w rozwiązywaniu problemów zarówno 

szkolnych, jak i z życia codziennego. 

Ocena bardzo dobry 

Uczeń: 

- rozumie potrzebę klasyfikacji oprogramowania; 

- bezpiecznie korzysta z sieci w różnych miejscach; 

- zna parametry grafiki map bitowych, formaty plików graficznych; 

- tworzy i edytuje mobilne schematy blokowe oraz optymalnie używa kanwy rysunku 

oraz siatki; 

- umiejętnie przygotowuje obszerne dokumenty do druku i drukowania korespondencji 

seryjnej; 

- umiejętnie tworzy automatyczną numerację rysunków i tabel z dodatkowymi 

parametrami; 

- umiejętnie tworzy bazę bibliograficzną i jej spis w wybranym stylu;  

- zna reguły poprawnego wprowadzania danych i stosowania ich w rozwiązywanych 

problemach; 
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- rozumie istotę wyróżniania danych i zasad stosowania więcej niż jednej reguły 

formatowania; 

- rozumie sposoby filtrowania danych w bazie i umiejętnie stosuje odpowiednie filtry 

do wyszukiwania zadanych informacji; 

- wie, na czym polega profesjonalne wystąpienie wspomagane prezentacją 

multimedialną; 

- umiejętnie wykorzystuje korespondencję seryjną w rozwiązywaniu różnorodnych 

problemów np; przy wypełnianiu druków zewnętrznych; 

- wykorzystuje podejście algorytmiczne w rozwiązywaniu problemów zarówno 

szkolnych jak i z życia codziennego; 

- umiejętnie stosuje nowoczesne metody uczenia się (WebQuest) na różnych 

przedmiotach, pracy twórczej i rozwijaniu swoich zainteresowań; 

- umiejętnie dokonuje dokładnej analizy problemu, wybrania najoptymalniejszego 

rozwiązania wykorzystującego oprogramowanie aplikacyjne i umiejętnie rozwiązuje 

problem. 

- rozumie pojęcie e-learningu i istotę wykorzystania go w kształceniu się przez całe 

życie; wykorzystuje elementy e-learnigu w nabywaniu wiedzy i umiejętności. 


