Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. Przedmiot: informatyka.

Zasady oceniania na lekcjach informatyki
realizowany w Liceum Ogólnokształcącym
im. ks. Stanisława Konarskiego
klasy: 1e, 1f, 1g, 2a, 2c, 2d, 2e w roku szkolnym: 2021/22
opracowany na podstawie programów nauczania przedmiotu: Informatyka,
seria: „Informatyka na czasie część 1” zakres podstawowy - (klasy: 1e, 1f),
„Informatyka na czasie część 2” zakres podstawowy - (klasy 2),
„Informatyka na czasie część 1” zakres rozszerzony - (klasa 1g).
Wydawnictwo Nowa Era
Ocenianie ma na celu:
1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.
Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatyki powinno wiązać się z szukaniem
odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu w obrębie danego konkretnego zagadnienia
programowego uczeń:
1. rozumie pojęcia z nim związane, potrafi podać dla nich przykłady i kontrprzykłady,
zna definicje, potrafi uczestniczyć w klasyfikowaniu i definiowaniu pojęć;
2. zna podstawowe algorytmy postępowania przy rozwiązywaniu standardowych problemów;
3. umie rozwiązywać problemy o wyższym stopniu trudności;
4. opanował materiał nauczania z danego semestru, czy roku;
5. aktywnie uczestniczy w zajęciach;
6. uczestniczy w pracy pozalekcyjnej, konkursach, olimpiadach;
7. umie posługiwać się językiem informatyki, umie stosować swoje wiadomości i umiejętności;
z informatyki w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin.
Ogólne składniki stanowiące przedmiot oceny to:
1. zakres wiadomości i umiejętności,
2. rozumienie materiału naukowego,
3. umiejętność stosowania wiedzy,
4. kultura przekazywania wiadomości.
Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły
i nadzoru pedagogicznego o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie uczniów
w pracę nad własnym rozwojem, postępach uczniów.
Cele edukacyjne:
Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności
wykorzystywania poznanych wiadomości i umiejętności informatycznych w życiu codziennym
i przyszłej pracy zawodowej. Wyrobienie nawyków stosowania programów multimedialnych
oraz Internetu do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin nauki i rozwoju osobistego ucznia.
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Umiejętne współdziałanie w zespole. Integrowanie wiedzy informatycznej z innymi
przedmiotami. Kształtowanie zasad ergonomicznej pracy przy komputerze.
Obszary podlegające ocenie: Badanie kompetencji ucznia z informatyki obejmuje wiedzę
teoretyczną i umiejętności praktyczne, Może odbywać się przy komputerze. Forma zadań nie
odbiega od ćwiczeń, które uczniowie wykonują na zajęciach.
Sprawdzanie umiejętności dotyczy:
1. Wiedzy teoretycznej,
2. Rozwiązywania problemów za pomocą komputera,
3. Łączenia umiejętności praktycznych z wiedzą teoretyczną oraz znajomości podstawowych
metod pracy na komputerze,
4. Znajomości wspólnych dla różnych programów mechanizmów i podstawowych pojęć
i metod informatyki,
5. Aktywności na lekcjach,
6. Pracy twórczej wkraczającej poza zakres programowy (praca własna),
7. Udziału w konkursach,
Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
1. Ocenianie bieżącej pracy ucznia na lekcji,
2. Ocena projektu grupowego,
3. Sprawdzian praktyczny.
Zasady oceniania
1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocena śródroczna i końcowo roczna ustalana jest na podstawie ocen zdobytych odpowiednio
w okresie i przez cały rok.
3. Ocenie podlegają:
 Praca na lekcji (ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod
kątem osiągania celów operacyjnych lekcji, odpowiedzi ustne, jakość pracy i aktywność
na lekcji, współpraca w grupie);
 Sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale,
zapowiedziane tydzień wcześniej,
 Kartkówki (obejmujące 3 ostatnie lekcje),
 Prace domowe (bieżące - utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji,
długoterminowe - stanowiące pracę nad projektem tematycznym);
 Inne osiągnięcia ucznia.
4. Przy rozwiązywaniu zadań i problemów podczas pracy pisemnej ocenie podlega
% poprawności udzielonych odpowiedzi.
5. Sprawdziany odbywają się zgodnie z rozkładem materiału. Przed każdą pracą pisemną,
uczniowie są informowani o zakresie materiału, stopniu trudności i kryteriach oceniania z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Zeszyt ucznia nie podlega ocenie.
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7. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni.
W przypadku nienapisania zaległego sprawdzianu nauczyciel uwzględnia ten fakt przy
wystawianiu oceny końcowej.
8. Uczeń w ciągu semestru ma prawo poprawić jeden ze sprawdzianów zapowiedzianych bez
względu na uzyskaną z niego ocenę (pod warunkiem, że napisał wszystkie sprawdziany).
Poprawa odbywa się w terminie określonym przez nauczyciela.
9. Uczeń, który nie poprawił oceny w umówionym terminie, traci prawo do następnych popraw.
10. Korzystanie przez ucznia w czasie sprawdzianów z niedozwolonych pomocy jest podstawą
do obniżenia oceny z tego sprawdzianu.
11. Wszystkie oceny są jawne tylko dla danego ucznia i jego rodziców (nie dotyczy oceny pracy
projektu grupowego).
12. Nie przewiduje się w ostatnich dwóch tygodniach przed klasyfikacją śródroczną i końcowo
roczną specjalnego „dopytywania”, „dodatkowych zadań praktycznych” celem uzupełnienia
zaliczenia.
13. Dla sprawdzianów pisemnych, sprawdzianów w formie on-line/testów/quizów wprowadza
się kryteria procentowe:
 0 – 39 %
– niedostateczny
 40 – 49 %
– dopuszczający
 50 – 74 %
– dostateczny
 75 – 89 %
– dobry
 90 – 100 %
– bardzo dobry
14. Podstawą wystawienia oceny na koniec semestru bądź roku są wszystkie oceny cząstkowe
uzyskane odpowiednio w ciągu I semestru/roku. Nie jest to średnia ocen cząstkowych.
Podczas wystawiania oceny brane są również pod uwagę:
- zaangażowanie ucznia wkładane w wykonywanie powierzonych mu obowiązków,
- możliwości ucznia,
- czynione postępy,
- opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz
laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonej zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą
pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 44 zb. odwołanie od oceny przewidywanej.
W przypadku wyrażenia przez ucznia chęci uzyskania na koniec roku oceny wyższej niż
przewidywana, nauczyciel sprawdza spełnienie następujących warunków:
 napisanie wszystkich planowanych sprawdzianów,
 wykorzystanie wszystkich możliwości poprawy oceny ze sprawdzianu.
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Kryteria ustalania ocen:
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: Wyróżnia się wiedzą i jej praktycznym
wykorzystaniem, umiejętnościami, oraz zaangażowaniem w realizacji projektów i prac.
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: bardzo dobrze opanował umiejętności
i wiedzę z zakresu materiału programowego, biegle i poprawnie posługuje się terminologią
informatyczną, biegle i bezpiecznie obsługuje komputer, samodzielnie rozwiązuje problemy
wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych, biegle pracuje w kilku aplikacjach
jednocześnie.
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu
materiału programowego, posługuje się terminologią informatyczną, poprawnie i bezpiecznie
obsługuje komputer, z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie
wykonywania zadań programowych, pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: w sposób zadawalający opanował umiejętności
i wiedzę z zakresu materiału programowego, zna terminologią informatyczną, ale ma trudności
z jej zastosowaniem, poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, nie potrafi rozwiązać
problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań programowych, nawet z pomocą
nauczyciela, poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: częściowo opanował umiejętności i wiedzę
z zakresu materiału programowego, częściowo zna terminologią informatyczną, ale nie potrafi
jej zastosować, bezpiecznie obsługuje komputer, zadaną pracę wykonuje z pomocą
nauczyciela, ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach.
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: nie opanował umiejętności i wiedzę
z zakresu materiału programowego, nie zna terminologii informatycznej, nie stosuje
bezpiecznej obsługi komputera. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku
swojej nieobecności, a także prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie
ustalonym z nauczycielem.
Narzędzia i czas sprawdzania osiągnięć uczniów.
1. Ćwiczenia praktyczne w czasie lekcji.
2. Kartkówki.
3. Odpowiedzi ustne dotyczące treści znanych i nowych oceniane według znanych uczniom
kryteriów.
4. Sprawdziany w formie praktycznej lub teoretycznej.
5. Prace domowe.
6. Planowa obserwacja postaw (przygotowanie stanowiska pracy, aktywność i zaangażowanie
na lekcji, współpraca w grupie, tempo pracy, przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej
pracy.)
7. Inne formy aktywności (np. wykonywanie zadań nadobowiązkowych).
Postanowienia końcowe
1. Uczniowie informowani są o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na pierwszych
zajęciach lekcyjnych, natomiast zainteresowani rodzice na indywidualnych spotkaniach.
2. Przedmiotowy system oceniania z informatyki dostępny jest także na szkolnej stronie
internetowej.
3. W czasie pracy z uczniami uwzględnia się zawsze zalecenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej a uczniowie mający orzeczenia otrzymują ćwiczenia o niższym stopniu
trudności, mogą liczyć na szczególną pomoc nauczyciela, mogą przeznaczyć na realizację
zadań dłuższy odcinek czasu.
4. Uczniowie zwolnieni z zajęć informatyki na podstawie orzeczenia lekarskiego
w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej mają wpisane "zwolniony”.
Oświęcim, 31.08.2021
mgr Magdalena Wróblewska-Mędrzak
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Rozkład materiału oraz wymagania edukacyjne z informatyki
na podstawie programu nauczania "Informatyka na czasie. Część 1" zakres podstawowy
niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych dla klasy: 1e, 1f

Rozkład materiału

Lp.

Temat

Liczba godzin

Rozdział 1. Urządzenia komputerowe w sieci
1

Systemy operacyjne w środowisku sieciowym

2

2

Nowe technologie i oprogramowanie

1

3

Sieci komputerowe – budowa i usługi

2

4

E-usługi

2

5

Korzystanie z e-zasobów i współpraca zdalna

1

Rozdział 2. Edytor tekstu i prezentacje
6

Rozbudowane dokumenty tekstowe

3

7

Sztuka prezentacji

2

P

Nowoczesne technologie w służbie człowiekowi – projekt zespołowy

4

Rozdział 3. Społeczeństwo w internecie
8

Moja cyfrowa tożsamość

1

9

Przemiany społeczne a technologie

1

10

Cyberbezpieczeństwo

2
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Rozdział 4. Strony WWW i grafika komputerowa
11

Tworzenie stron internetowych

3

12

Grafika 2D i 3D

4

P

Responsywna strona WWW w systemie CMS – projekt zespołowy

4

Wymagania edukacyjne
Uczeń ubiegający się o daną ocenę powinien spełniać wymagania wymienione dla tej oceny oraz wszystkie wymagania dla ocen niższych.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 obsługuje różne systemy operacyjne,
 korzysta z poleceń trybu tekstowego Windows,
 kopiuje pliki w trybie tekstowym Windows za pomocą ścieżek względnych i bezwzględnych,
 dokonuje istotnych zmian w BIOS,
 wyjaśnia zasadę działania sztucznego neuronu i sieci neuronowej,
 korzysta z różnych narzędzi (w tym mobilnych) podczas prezentacji,
 bierze udział w projektach zespołowych jako odpowiedzialny lider projektu,
 wypełnia wszystkie zadania wynikające z roli powierzonej mu w projekcie,
 tworzy style opisujące wygląd strony WWW,
 dodaje do strony elementy odpowiedzialne za jej responsywność,
 buduje stronę z wykorzystaniem systemu CMS i publikuje ją w internecie,
 tworzy złożone modele 3D.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opisuje każdą z warstw modelu systemu komputerowego,
 charakteryzuje poszczególne elementy systemu operacyjnego,
 opisuje działanie systemu operacyjnego,
 modyfikuje uprawnienia konta użytkownika systemu operacyjnego,
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 wykonuje defragmentację dysku,
 wymienia i opisuje zastosowania sieci internet,
 charakteryzuje różne topologie sieci komputerowych,
 wyjaśnia pojęcie i budowę ramki jako porcji informacji w transmisji danych,
 opisuje sposób adresowania w sieci internet,
 wyjaśnia sposób komunikacji między urządzeniami tej samej oraz różnych sieci,
 opisuje sposób tworzenia i budowę domeny internetowej,
 konfiguruje urządzenie do pracy w Internecie i omawia ten proces,
 wymienia i omawia protokoły usług internetowych,
 diagnozuje stan połączeń internetowych,
 wyjaśnia zasady stosowania prawa autorskiego,
 wykorzystuje narzędzia współpracy zdalnej,
 korzysta z automatycznej numeracji tytułów oraz tworzy spis treści,
 tworzy spisy ilustracji i tabel,
 pracuje z dokumentem wspólnie z innymi osobami, korzystając z narzędzi pracy grupowej,
 wykorzystuje opcje recenzji dokumentu,
 wygłasza prelekcję na wybrany temat zgodnie z zasadami dobrego wystąpienia,
 tworzy dokładny plan wystąpienia na dowolny temat,
 stosuje efekty na slajdach prezentacji,
 umieszcza filmy i ścieżki audio w prezentacji,
 prezentuje kompletny projekt na forum klasy,
 wyjaśnia, jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci poprzez stosowanie różnych technik,
 korzysta ze ścieżek względnych i bezwzględnych w kodzie HTML,
 poprawnie tworzy tabele o dowolnej strukturze,
 dołącza style kaskadowe do dokumentu HTML,
 tworzy ciekawą stronę WWW i publikuje ją w internecie,
 poprawnie używa narzędzia do rysowania krzywych Béziera,
 wycina dowolne elementy z obrazu rastrowego,
 tworzy w programach do grafiki wektorowej infografiki według wzoru,
 tworzy bryły obrotowe 3D na podstawie ich przekroju.
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Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opisuje, czym jest model warstwowy systemu komputerowego,
 wymienia i wyjaśnia zadania systemu operacyjnego,
 określa różnicę pomiędzy trybem jądra a trybem użytkownika,
 instaluje i aktualizuje oprogramowanie,
 podczas zamykania aplikacji umiejętnie korzysta z Menedżera zadań w systemie Windows,
 korzysta z narzędzi oczyszczania dysku,
 opisuje procedurę wykonywania kopii zapasowej dla systemu operacyjnego w szkolnej pracowni,
 opisuje zastosowania rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej,
 podaje cechy różnych rodzajów licencji oprogramowania,
 stosuje symbole i wyrażenia w wyszukiwarkach internetowych,
 wymienia i opisuje urządzenia sieciowe,
 opisuje sieci komputerowe ze względu na zasięg ich działania,
 wyjaśnia budowę adresów MAC i sprawdza je na komputerze z systemem Windows,
 wyjaśnia pojęcia: adres IP, maska podsieci,
 opisuje modele klient–serwer oraz peer-to-peer,
 określa relacje między podmiotami rynku e-usług,
 korzysta z wybranych e-usług,
 tworzy i modyfikuje własne szablony oraz style tekstowe,
 dzieli tekst na kolumny,
 pracuje z wielostronicowym dokumentem w widoku konspektu,
 wymienia cechy dobrej prezentacji,
 tworzy ciekawe przejścia między slajdami,
 wymienia zasady ochrony danych osobowych,
 opisuje zastosowania technologii komputerowej w różnych dziedzinach życia,
 opisuje rodzaje ataków sieciowych,
 umieszcza zdjęcia na stronie WWW,
 tworzy linki do zasobów zewnętrznych oraz miejsc w obrębie jednej strony,
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 poprawnie i na różne sposoby korzysta z opisu kolorów w języku HTML,
 wymienia podstawowe narzędzia programu GIMP,
 korzysta z warstw podczas pracy z programem GIMP,
 pracuje na warstwach w programie do grafiki wektorowej.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 wymienia urządzenia wchodzące w skład sieci komputerowej,
 identyfikuje wersję systemu operacyjnego swojego smartfona (komputera),
 wyjaśnia różnicę pomiędzy bezwzględną i względną ścieżką dostępu,
 określa różnicę pomiędzy BIOS a UEFI,
 rozumie pojęcie serwera,
 opisuje zasady bezpiecznego korzystania z systemu operacyjnego,
 wyjaśnia, jak założyć konto użytkownika w używanym przez siebie systemie operacyjnym,
 konstruuje bezpieczne hasła,
 kopiuje dane, aby wykonać kopię zapasową zewnętrznym nośniku,
 uruchamia komputer w trybie awaryjnym,
 sprawdza obciążenie procesora,
 wyjaśnia pojęcia fragmentacji i defragmentacji dysku,
 wyjaśnia różnicę pomiędzy systemami plików FAT32 oraz NTFS,
 definiuje pojęcie systemu operacyjnego,
 wyjaśnia różnicę pomiędzy wirtualną a rozszerzoną rzeczywistością,
 wyjaśnia pojęcia: prawo autorskie, licencja,
 rozróżnia i definiuje pojęcia wolnego i otwartego oprogramowania,
 nazywa różne porty urządzeń sieciowych,
 rozróżnia typy domen (krajowe, funkcjonalne),
 wyjaśnia pojęcie systemu DNS,
 opisuje budowę adresu URL,
 wyjaśnia, czym są e-usługi,
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 wyjaśnia pojęcie licencji Creative Commons,
 wymienia wiarygodne źródła informacji w sieci internet,
 wyjaśnia, jak sprawdzić właściciela serwisu internetowego,
 korzysta z szablonów w edytorze tekstów,
 poprawnie stosuje style nagłówkowe,
 generuje losowe bloki tekstowe,
 ustawia marginesy w dokumencie,
 wyjaśnia, czym są e-zasoby,
 tworzy stronę tytułową w dokumencie tekstowym,
 wyjaśnia, jak przygotować dobre wystąpienie,
 zna narzędzia, dzięki którym można dobrać zestaw pasujących do siebie kolorów,
 opisuje pojęcie cyfrowej tożsamości,
 wymienia zasady komunikacji w sieci internet (netykieta),
 wymienia zagrożenia wynikające ze złej komunikacji w sieci,
 opisuje wpływ rozwoju technologii na zmiany w społeczeństwie,
 wymienia i opisuje rodzaje szkodliwego oprogramowania,
 opisuje podstawową strukturę strony w języku HTML,
 tworzy nagłówki w języku HTML,
 wstawia komentarze w kodzie HTML,
 tworzy listy uporządkowane i nieuporządkowane,
 rozumie cel pozycjonowania stron WWW,
 skaluje i kadruje obraz, dostosowując go do zadanego rozmiaru,
 wymienia podstawowe narzędzia programu Inkscape.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 wymienia urządzenia mobilne zaliczane do systemów komputerowych,
 wymienia elementy budowy systemu operacyjnego,
 rozumie pojęcie „ścieżka dostępu” w kontekście systemów plików,
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 sprawdza i wymienia atrybuty pliku,
 opisuje, jak uruchomić system BIOS na komputerze,
 wyjaśnia konieczność tworzenia bezpiecznych haseł,
 wymienia metody zabezpieczania danych na komputerze,
 uruchamia Menedżera zadań w systemie Windows,
 wymienia problemy, jakie można napotkać podczas korzystania z komputera,
 wyjaśnia pojęcie sztucznej inteligencji,
 opisuje, czym jest chmura obliczeniowa,
 wymienia zastosowania automatów i robotów,
 podaje przykłady wykorzystania druku 3D,
 zna i opisuje zagrożenia wynikające z rozwoju technologii,
 określa przeznaczenie projektowanego zestawu komputerowego,
 wyjaśnia pojęcia: „sieci komputerowe” i „urządzenia sieciowe”,
 wyjaśnia pojęcie cyfrowej tożsamości,
 wymienia sposoby uwierzytelniania użytkowników e-usług,
 wskazuje miejsca występowania e-zasobów,
 rozróżnia wyszukiwarki od przeglądarek internetowych,
 korzysta w podstawowym zakresie z formatowania tekstów w edytorze tekstowym,
 wymienia etapy pracy nad dobrym wystąpieniem publicznym,
 wymienia programy komputerowe do tworzenia prezentacji,
 wyjaśnia pojęcia: wykluczenie i włączenie cyfrowe,
 podaje przykłady negatywnych zachowań w sieci internet,
 zapisuje plik, nadając mu rozszerzenie .html,
 rozróżnia sekcje HEAD i BODY oraz opisuje różnicę między tymi częściami kodu,
 wymienia podstawowe znaczniki formatowania tekstu w języku HTML,
 opisuje budowę znacznika HTML,
 wyjaśnia pojęcie responsywności strony WWW,
 uruchamia stronę WWW na smartfonie,
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 określa różnicę pomiędzy grafiką rastrową a wektorową,
 zapisuje wynik swojej pracy w różnych formatach graficznych,
 wyjaśnia, jak uruchomić środowisko do grafiki 3D online.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego zdobywania wiedzy,
 nie rozwiązuje najprostszych zadań z pomocą nauczyciela,
 nie wykazuje zainteresowania treściami prezentowanymi na lekcjach, nie rozwiązuje ćwiczeń, zadań domowych,
 otrzymuje cząstkowe oceny niedostateczne, których nie poprawia.
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Rozkład materiału oraz wymagania edukacyjne z informatyki
na podstawie programu nauczania "Informatyka na czasie. Część 1" zakres rozszerzony
niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych dla klasy: 1g

Rozkład materiału
Lp.

Temat

Liczba godzin

Rozdział 1. Urządzenia komputerowe w sieci
1

Systemy operacyjne w środowisku sieciowym

2

2

Nowe technologie i oprogramowanie

1

3

Projektowane zestawu komputerowego

1

4

Sieci komputerowe – budowa i usługi

2

5

Model warstwowy sieci komputerowych

3

6

Protokoły IPv4 i IPv6

2

7

Konfiguracja sieci komputerowej

4

8

E-usługi

2

9

Korzystanie z e-zasobów i współpraca zdalna

1

W

Wiesz, umiesz, zdasz

1
Rozdział 2. Edytor tekstu i prezentacje

10

Rozbudowane dokumenty tekstowe

3

11

Sztuka prezentacji

2

W

Wiesz, umiesz, zdasz

1

P

Nowoczesne technologie w służbie człowiekowi – projekt zespołowy

4

Rozdział 3. Społeczeństwo w internecie
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12

Moja cyfrowa tożsamość

1

13

Przemiany społeczne a technologie

1

14

Cyberbezpieczeństwo

2

15

Podstawy kryptografii

2

W

Wiesz, umiesz, zdasz

1

Rozdział 4. Strony WWW i grafika komputerowa
16

Tworzenie stron internetowych

3

17

Grafika 2D i 3D

4

18

JavaScript na stronach WWW

4

19

Animacja komputerowa

4

W

Wiesz, umiesz, zdasz

1

P

Responsywna strona WWW w systemie CMS – projekt zespołowy

4

Rozdział 5. Arkusz kalkulacyjny
20

Jak pobierać dane do arkusza kalkulacyjnego

2

21

Wyciągamy wiedzę z danych

4

22

Zaawansowane formuły

5

23

Konsekwencje zaokrąglania liczb

1

24

Korespondencja seryjna

2

25

Makropolecenia VBA

6

26

Programowanie własnych funkcji

4

W

Wiesz, umiesz, zdasz

4

P

Współdziałanie aplikacji – projekt zespołowy

4
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Wymagania edukacyjne
Uczeń ubiegający się o daną ocenę powinien spełniać wymagania wymienione dla tej oceny oraz wszystkie wymagania dla ocen niższych.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 obsługuje różne systemy operacyjne,
 korzysta z poleceń trybu tekstowego Windows,
 kopiuje pliki w trybie tekstowym Windows za pomocą ścieżek względnych i bezwzględnych,
 dokonuje istotnych zmian w BIOS,
 wyjaśnia zasadę działania sztucznego neuronu i sieci neuronowej,
 projektuje modele warstwowe skomplikowanych procesów życia codziennego,
 korzysta z różnych narzędzi (w tym mobilnych) podczas prezentacji,
 bierze udział w projektach zespołowych jako odpowiedzialny lider projektu,
 wypełnia wszystkie zadania wynikające z roli powierzonej mu w projekcie,
 tworzy style opisujące wygląd strony WWW,
 dodaje do strony elementy odpowiedzialne za jej responsywność,
 buduje stronę z wykorzystaniem systemu CMS i publikuje ją w internecie,
 tworzy złożone modele 3D.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opisuje każdą z warstw modelu systemu komputerowego,
 charakteryzuje poszczególne elementy systemu operacyjnego,
 opisuje działanie systemu operacyjnego,
 modyfikuje uprawnienia konta użytkownika systemu operacyjnego,
 wykonuje defragmentację dysku,
 wymienia i opisuje zastosowania sieci internet,
 projektuje rozbudowę zestawu komputerowego zależnie od jego przeznaczenia i możliwości finansowych,
 charakteryzuje różne topologie sieci komputerowych,
 wyjaśnia pojęcie i budowę ramki jako porcji informacji w transmisji danych,
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 opisuje sposób adresowania w sieci internet,
 wyjaśnia sposób komunikacji między urządzeniami tej samej oraz różnych sieci,
 omawia procesy enkapsulacji i dekapsulacji danych w transmisji sieciowej,
 opisuje protokoły wykorzystywane podczas transmisji danych w sieci,
 podłącza i konfiguruje urządzenia sieciowe,
 projektuje domową sieć komputerową,
 opisuje sposób tworzenia i budowę domeny internetowej,
 konfiguruje urządzenie do pracy w Internecie i omawia ten proces,
 wymienia i omawia protokoły usług internetowych,
 diagnozuje stan połączeń internetowych,
 wyjaśnia zasady stosowania prawa autorskiego,
 wykorzystuje narzędzia współpracy zdalnej,
 korzysta z automatycznej numeracji tytułów oraz tworzy spis treści,
 tworzy spisy ilustracji i tabel,
 pracuje z dokumentem wspólnie z innymi osobami, korzystając z narzędzi pracy grupowej,
 wykorzystuje opcje recenzji dokumentu,
 wygłasza prelekcję na wybrany temat zgodnie z zasadami dobrego wystąpienia,
 tworzy dokładny plan wystąpienia na dowolny temat,
 stosuje efekty na slajdach prezentacji,
 umieszcza filmy i ścieżki audio w prezentacji,
 prezentuje kompletny projekt na forum klasy,
 wyjaśnia, jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci poprzez stosowanie różnych technik,
 omawia kryptoanalizę na wybranym przez siebie przykładzie,
 korzysta ze ścieżek względnych i bezwzględnych w kodzie HTML,
 poprawnie tworzy tabele o dowolnej strukturze,
 dołącza style kaskadowe do dokumentu HTML,
 tworzy ciekawą stronę WWW i publikuje ją w internecie,
 poprawnie używa narzędzia do rysowania krzywych Béziera,
 wycina dowolne elementy z obrazu rastrowego,
 tworzy w programach do grafiki wektorowej infografiki według wzoru,
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 tworzy bryły obrotowe 3D na podstawie ich przekroju,
 tworzy trójwymiarowe animacje,
 wykorzystuje zaawansowane formuły, opracowując dane w arkuszu kalkulacyjnym,
 stosuje funkcje zaokrąglające liczby,
 korzysta z możliwości obliczeń walutowych,
 rozwiązuje problemy, wykorzystując programowanie strukturalne i obiektowe.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opisuje, czym jest model warstwowy systemu komputerowego,
 wymienia i wyjaśnia zadania systemu operacyjnego,
 określa różnicę pomiędzy trybem jądra a trybem użytkownika,
 tworzy modele 3Dz prostych brył 3D i ich przekształceń,
 instaluje i aktualizuje oprogramowanie,
 podczas zamykania aplikacji umiejętnie korzysta z Menedżera zadań w systemie Windows,
 korzysta z narzędzi oczyszczania dysku,
 opisuje procedurę wykonywania kopii zapasowej dla systemu operacyjnego w szkolnej pracowni,
 opisuje zastosowania rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej,
 podaje cechy różnych rodzajów licencji oprogramowania,
 stosuje symbole i wyrażenia w wyszukiwarkach internetowych,
 dobiera kryteria wyboru elementów zestawu komputerowego w zależności od jego przeznaczenia,
 wymienia i opisuje urządzenia sieciowe,
 opisuje sieci komputerowe ze względu na zasięg ich działania,
 wyjaśnia budowę adresów MAC i sprawdza je na komputerze z systemem Windows,
 wyjaśnia pojęcia: adres IP, maska podsieci,
 opisuje modele klient–serwer oraz peer-to-peer,
 schematycznie przedstawia i omawia model warstwowy TCP/IP,
 schematycznie przedstawia i omawia model warstwowy OSI,
 określa relacje między podmiotami rynku e-usług,
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 korzysta z wybranych e-usług,
 tworzy i modyfikuje własne szablony oraz style tekstowe,
 dzieli tekst na kolumny,
 pracuje z wielostronicowym dokumentem w widoku konspektu,
 wymienia cechy dobrej prezentacji,
 tworzy ciekawe przejścia między slajdami,
 wymienia zasady ochrony danych osobowych,
 opisuje zastosowania technologii komputerowej w różnych dziedzinach życia,
 opisuje rodzaje ataków sieciowych,
 omawia działanie protokołu SSL,
 umieszcza zdjęcia na stronie WWW,
 tworzy linki do zasobów zewnętrznych oraz miejsc w obrębie jednej strony,
 poprawnie i na różne sposoby korzysta z opisu kolorów w języku HTML,
 wyjaśnia działanie hostingu stron internetowych,
 wykorzystuje język JavaScript podczas tworzenia stron internetowych,
 wymienia podstawowe narzędzia programu GIMP,
 korzysta z warstw podczas pracy z programem GIMP,
 pracuje na warstwach w programie do grafiki wektorowej,
 przeprowadza analizę danych zgromadzonych w arkuszu kalkulacyjnym,
 omawia błąd zaokrąglenia i błąd przybliżenia w obliczeniach komputerowych,
 dobiera środowisko informatyczne do rodzaju rozwiązywanego problemu,
 wyszukuje informacje zgromadzone w bazach danych,
 w bazach danych wykorzystuje kwerendy, filtrowanie, formularze i raporty,
 usprawnia pracę, wykorzystując makropolecenia VBA.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 wymienia urządzenia wchodzące w skład sieci komputerowej,
 identyfikuje wersję systemu operacyjnego swojego smartfona (komputera),
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 wyjaśnia różnicę pomiędzy bezwzględną i względną ścieżką dostępu,
 określa różnicę pomiędzy BIOS a UEFI,
 rozumie pojęcie serwera,
 opisuje zasady bezpiecznego korzystania z systemu operacyjnego,
 wyjaśnia, jak założyć konto użytkownika w używanym przez siebie systemie operacyjnym,
 konstruuje bezpieczne hasła,
 kopiuje dane, aby wykonać kopię zapasową zewnętrznym nośniku,
 uruchamia komputer w trybie awaryjnym,
 sprawdza obciążenie procesora,
 wyjaśnia pojęcia fragmentacji i defragmentacji dysku,
 wyjaśnia różnicę pomiędzy systemami plików FAT32 oraz NTFS,
 definiuje pojęcie systemu operacyjnego,
 wyjaśnia różnicę pomiędzy wirtualną a rozszerzoną rzeczywistością,
 wyjaśnia pojęcia: prawo autorskie, licencja,
 rozróżnia i definiuje pojęcia wolnego i otwartego oprogramowania,
 projektuje zestaw komputerowy według podanych kryteriów,
 nazywa różne porty urządzeń sieciowych,
 wymienia korzyści wynikające z korzystania z warstwowych modeli sieci,
 opisuje budowę adresu IPv4 w wersjach dziesiętnej i binarnej,
 rozróżnia typy domen (krajowe, funkcjonalne),
 wyjaśnia pojęcie systemu DNS,
 opisuje budowę adresu URL,
 wyjaśnia, czym są e-usługi,
 wyjaśnia pojęcie licencji Creative Commons,
 wymienia wiarygodne źródła informacji w sieci internet,
 wyjaśnia, jak sprawdzić właściciela serwisu internetowego,
 omawia pojęcia związane z kryptografią,
 wyjaśnia zasadę Kerckhoffsa,
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 korzysta z szablonów w edytorze tekstów,
 poprawnie stosuje style nagłówkowe,
 generuje losowe bloki tekstowe,
 ustawia marginesy w dokumencie,
 wyjaśnia, czym są e-zasoby,
 tworzy stronę tytułową w dokumencie tekstowym,
 wyjaśnia, jak przygotować dobre wystąpienie,
 zna narzędzia, dzięki którym można dobrać zestaw pasujących do siebie kolorów,
 opisuje pojęcie cyfrowej tożsamości,
 wymienia zasady komunikacji w sieci internet (netykieta),
 wymienia zagrożenia wynikające ze złej komunikacji w sieci,
 opisuje wpływ rozwoju technologii na zmiany w społeczeństwie,
 wymienia i opisuje rodzaje szkodliwego oprogramowania,
 opisuje podstawową strukturę strony w języku HTML,
 tworzy nagłówki w języku HTML,
 wstawia komentarze w kodzie HTML,
 tworzy listy uporządkowane i nieuporządkowane,
 rozumie cel pozycjonowania stron WWW,
 skaluje i kadruje obraz, dostosowując go do zadanego rozmiaru,
 wymienia podstawowe narzędzia programu Inkscape,
 tworzy dwuwymiarowe animacje,
 pobiera dane do arkusza kalkulacyjnego ze źródeł zewnętrznych,
 filtruje dane w arkuszu kalkulacyjnym,
 tworzy różne wykresy w arkuszu kalkulacyjnym w zależności od rodzaju danych,
 bierze udział w projektach informatycznych jako członek zespołu.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 wymienia urządzenia mobilne zaliczane do systemów komputerowych,
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 wymienia elementy budowy systemu operacyjnego,
 rozumie pojęcie „ścieżka dostępu” w kontekście systemów plików,
 sprawdza i wymienia atrybuty pliku,
 opisuje, jak uruchomić system BIOS na komputerze,
 wyjaśnia konieczność tworzenia bezpiecznych haseł,
 wymienia metody zabezpieczania danych na komputerze,
 uruchamia Menedżera zadań w systemie Windows,
 wymienia problemy, jakie można napotkać podczas korzystania z komputera,
 wyjaśnia pojęcie sztucznej inteligencji,
 opisuje, czym jest chmura obliczeniowa,
 wymienia zastosowania automatów i robotów,
 podaje przykłady wykorzystania druku 3D,
 zna i opisuje zagrożenia wynikające z rozwoju technologii,
 określa przeznaczenie projektowanego zestawu komputerowego,
 wyjaśnia pojęcia: „sieci komputerowe” i „urządzenia sieciowe”,
 opisuje przeznaczenie warstwowych modeli sieci,
 wyjaśnia przeznaczenie protokołu IP,
 wyjaśnia pojęcie cyfrowej tożsamości,
 wymienia sposoby uwierzytelniania użytkowników e-usług,
 wskazuje miejsca występowania e-zasobów,
 rozróżnia wyszukiwarki od przeglądarek internetowych,
 korzysta w podstawowym zakresie z formatowania tekstów w edytorze tekstowym,
 wymienia etapy pracy nad dobrym wystąpieniem publicznym,
 wymienia programy komputerowe do tworzenia prezentacji,
 wyjaśnia pojęcia: wykluczenie i włączenie cyfrowe,
 podaje przykłady negatywnych zachowań w sieci internet,
 wyjaśnia znaczenie kryptografii dla bezpieczeństwa danych,
 zapisuje plik, nadając mu rozszerzenie .html,
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 rozróżnia sekcje HEAD i BODY oraz opisuje różnicę między tymi częściami kodu,
 wymienia podstawowe znaczniki formatowania tekstu w języku HTML,
 opisuje budowę znacznika HTML,
 wyjaśnia pojęcie responsywności strony WWW,
 uruchamia stronę WWW na smartfonie,
 określa różnicę pomiędzy grafiką rastrową a wektorową,
 zapisuje wynik swojej pracy w różnych formatach graficznych,
 wyjaśnia, jak uruchomić środowisko do grafiki 3D online,
 wprowadza dane różnego typu do arkusza kalkulacyjnego,
 omawia zastosowania korespondencji seryjnej,
 wyjaśnia relacje w bazach danych.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego zdobywania wiedzy,
 nie rozwiązuje najprostszych zadań z pomocą nauczyciela,
 nie wykazuje zainteresowania treściami prezentowanymi na lekcjach, nie rozwiązuje ćwiczeń, zadań domowych,
 otrzymuje cząstkowe oceny niedostateczne, których nie poprawia.

strona 22 z 28

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. Przedmiot: informatyka.

Rozkład materiału oraz wymagania edukacyjne z informatyki
na podstawie programu nauczania "Informatyka na czasie. Część 2" zakres podstawowy
niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych dla klasy: 2a, 2c, 2d, 2e

Rozkład materiału
Lp.

Temat

Liczba godzin

Rozdział 1 Arkusz kalkulacyjny i bazy danych
1

Jak pobierać dane do arkusza kalkulacyjnego

3

2

Wyciągamy wiedzę z danych

4

3

Korespondencja seryjna

2

4

Relacyjne bazy danych

3

P1

Współdziałanie aplikacji – projekt zespołowy

3

Rozdział 2 Algorytmika i programowanie w języku Python/C++
5

Od problemu do programu

4

6

Wyszukujemy i sumujemy

2

7

Binarny system liczbowy

3

8

Czy ta liczba jest pierwsza?

3

9

Algorytm Euklidesa i działania na ułamkach

3

Wymagania edukacyjne
Uczeń ubiegający się o daną ocenę powinien spełniać wymagania wymienione dla tej oceny oraz wszystkie wymagania dla ocen niższych.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria ocen niższych, a ponadto:
 biegle posługuje się arkuszem kalkulacyjnym podczas rozwiązywania problemów,
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 korzysta z różnych narzędzi (w tym mobilnych) podczas prezentacji,
 bierze udział w projektach zespołowych jako lider projektu,
 dobiera wykresy i interpretuje na ich podstawie otrzymane wyniki,
 stosuje tabele przestawne do rozwiązywania złożonych zadań z wykorzystaniem dużych zbiorów danych,
 poprawnie interpretuje dane z tabel przestawnych,
 stosuje złożone reguły filtrowania i personalizowania w korespondencji seryjnej,
 stosuje różne narzędzia do tworzenia relacyjnych baz danych,
 ilustruje pojęcie sprawności (efektywności) algorytmu na przykładach,
 rozwiązuje różne zadania przy użyciu własnych algorytmów i programów komputerowych,
 tworzy algorytmy i programy komputerowe do konwersji między systemami liczbowymi,
 wykonuje działania na ułamkach za pomocą własnych programów komputerowych,
 programuje logiczną grę komputerową z interakcją z użytkownikiem,
 omawia pojęcie zasięgu zmiennych w programowaniu.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria ocen niższych, a ponadto:
 posługuje się arkuszem kalkulacyjnym w zakresie omawianych zagadnień,
 importuje dane ze stron WWW,
 modyfikuje dane podczas importowania,
 stosuje różne typy adresowania komórek, w tym również odwołujące się do innych skoroszytów,
 buduje złożone formuły do rozwiązywania zadań,
 stosuje funkcję INDEKS do wyznaczania komórki zawierającej określone treści,
 generuje zestawy losowych danych na podstawie zadanych kryteriów,
 tworzy fragmentatory i korzysta z osi czasu tabel przestawnych,
 zarządza danymi adresatów korespondencji seryjnej w arkuszu kalkulacyjnym,
 wysyła korespondencję seryjną za pomocą poczty elektronicznej,
 wykonuje wszystkie zadania wynikające z roli powierzonej mu w projekcie,
 pomaga w pracach innym uczestnikom projektu zespołowego,
 tworzy kwerendy, formularze oraz raporty w programie MS Access,
 dostosowuje raporty według potrzeb,
 drukuje i eksportuje raporty do plików,
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 rozróżnia zmienne lokalne i zmienne globalne,
 samodzielnie tworzy programy komputerowe w wybranym języku programowania do rozwiązywania zadań matematycznych
i fizycznych,
 optymalnie wykorzystuje różne rodzaje pętli w tworzonych programach,
 analizuje i poprawia błędy w kodach źródłowych programów napisanych przez inne osoby,
 omawia poznane na lekcjach algorytmy i uzasadnia, dlaczego spełniają cechy dobrych algorytmów,
 tworzy samodzielnie programy z wykorzystaniem poznanych na lekcjach algorytmów, również z użyciem funkcji,
 wyjaśnia pojęcia liczb doskonałych, bliźniaczych, zaprzyjaźnionych,
 tworzy programy realizujące działania na ułamkach,
 realizuje algorytm Herona w wybranym języku programowania.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria ocen niższych, a ponadto:
 pracuje na danych zapisanych w obrębie różnych skoroszytów,
 pobierane dane z różnych źródeł i przetwarza je,
 stosuje w arkuszu funkcje: JEŻELI, MAX, MIN, DŁ, ŚREDNIA,
 przedstawia dane w postaci wykresów,
 modyfikuje wygląd wykresów,
 buduje tabele przestawne na podstawie tabel arkusza oraz zakresów danych,
 stosuje style w tabelach przestawnych,
 grupuje, rozgrupowuje oraz filtruje daty w tabelach przestawnych,
 interpretuje wyniki uzyskane z tabel przestawnych,
 tworzy wykresy przestawne,
 tworzy korespondencję seryjną,
 dodaje pola do dokumentu głównego korespondencji seryjnej,
 modyfikuje bazę adresów korespondencji seryjnej,
 stosuje reguły warunkowe do personalizacji listów seryjnych,
 zarządza danymi w bazie danych w programie MS Access,
 tworzy tabele w bazie danych i definiuje relacje między nimi,
 tworzy raporty baz danych z użyciem kreatora,
 wykorzystuje narzędzia komputerowe wspomagające współpracę nad projektem grupowym,
 prezentuje efekty pracy nad projektem grupowym,
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 zapisuje algorytm Herona w postaci listy kroków,
 znajduje błędy w kodzie źródłowym programu na podstawie informacji zwrotnych z kompilatora,
 tworzy program sprawdzający warunek trójkąta,
 posługuje się w programowaniu strukturą tablicy lub listy,
 buduje algorytmy sprawdzające podzielność jednej liczby przez drugą,
 bada podzielność liczb z użyciem języka programowania,
 omawia wybraną metodę sprawdzania, czy liczba jest pierwsza,
 zapisuje wybraną metodę sprawdzania pierwszości w postaci funkcji języka programowania,
 tworzy program realizujący algorytm Euklidesa w wersji z dodawaniem,
 tworzy program komputerowy dodający ułamki.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dopuszczającej, a ponadto:
 wprowadza do arkusza dane różnego typu,
 korzysta z różnych rodzajów adresowania komórek,
 tworzy proste formuły, łącząc funkcje arkusza kalkulacyjnego,
 kopiuje i wkleja dane między komórkami,
 kopiuje i wkleja formuły,
 rozwiązuje proste zadania obliczeniowe przy pomocy arkusza kalkulacyjnego,
 określa różnicę między filtrowaniem a sortowaniem danych,
 wyszukuje w Internecie dane niezbędne do realizacji zadań,
 tworzy tabele przestawne,
 wyszukuje informacje w tabelach przestawnych,
 tworzy wykresy w arkuszu kalkulacyjnym,
 tworzy dokument główny korespondencji seryjnej,
 tworzy i edytuje bazę adresatów do korespondencji seryjnej,
 scala dokumenty seryjne do pliku i do wydruku,
 projektuje proste bazy danych,
 operuje w podstawowym zakresie poznanymi na lekcji narzędziami programu MS Access,
 tworzy bazy danych w programie MS Access,
 pomaga innym członkom grupy w wykonaniu ich zadań,
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 testuje rozwiązania wypracowane w grupie,
 omawia przynajmniej dwie cechy poprawnego algorytmu,
 omawia na przykładzie algorytm wyznaczania pierwiastka kwadratowego metodą Herona,
 zapisuje wybrane algorytmy za pomocą kodu źródłowego,
 używa zmiennych różnych typów w programach komputerowych,
 zapisuje w kodzie programu wywołania funkcji, również w instrukcji wyjścia,
 stosuje instrukcje wejścia i wyjścia w wybranym języku programowania,
 stosuje instrukcje iteracyjne w zapisie algorytmów w postaci listy kroków,
 zapisuje dwa rodzaje pętli w wybranym języku programowania,
 stosuje w programach pętle,
 wyjaśnia pojęcia: najbardziej znaczący bit, drzewo decyzyjne, najmniej znaczący bit,
 zapisuje trzycyfrową liczbę dziesiętną w systemie binarnym,
 zapisuje w postaci dziesiętnej liczby binarne,
 wyjaśnia pojęcia: liczby pierwsze i liczby złożone,
 przedstawia metodę sprawdzania, czy liczba jest pierwsza,
 bada podzielność liczb w wybranym języku programowania,
 zapisuje algorytm Euklidesa w postaci listy kroków,
 stosuje podstawowe konstrukcje wybranego języka programowania do implementacji wybranych algorytmów.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 wymienia podstawowe zastosowania arkuszy kalkulacyjnych,
 wyjaśnia pojęcia związane z arkuszem kalkulacyjnym: komórka, kolumna, wiersz, adres komórki,
 formatuje komórki arkusza,
 stosuje funkcje do obliczeń w arkuszu,
 zamienia zakres komórek w tabelę arkusza kalkulacyjnego,
 wyjaśnia, w jakim celu filtruje się dane,
 wymienia przykładowe rodzaje wykresów,
 zaznacza zakresy komórek oraz niesąsiadujące ze sobą komórki,
 formatuje dokumenty tekstowe, np. korespondencję seryjną,
 tworzy korespondencję seryjną przy użyciu kreatora,
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 podaje przykłady zastosowania korespondencji seryjnej,
 wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z bazami danych: tabela, atrybut, rekord, pole,
 wymienia zastosowania baz danych,
 współpracuje z grupą, realizując projekt,
 podaje przykłady algorytmów spotykanych w codziennym życiu,
 zapisuje algorytm z warunkami w postaci listy kroków,
 zapisuje algorytm z warunkami w wybranym języku programowania,
 wyjaśnia na przykładach pojęcia iteracji i pętli,
 tworzy programy wykorzystujące zmienne całkowitoliczbowe,
 zapisuje dwucyfrową liczbę dziesiętną w systemie binarnym,
 wyjaśnia pojęcia: NWD, NWW,
 omawia na przykładzie działanie algorytmu Euklidesa.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego zdobywania wiedzy,
 nie rozwiązuje najprostszych zadań,
 nie wykazuje zainteresowania treściami prezentowanymi na lekcjach, nie rozwiązuje ćwiczeń, zadań domowych,
 otrzymuje cząstkowe oceny niedostateczne, których nie poprawia.
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