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Wymagania podstawowe 

Ocena 2-4 

Wymagania ponadpodstawowe 

Ocena 5-6 

Klasa 8 

Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów  

• wie, na czym polega opis słowny algorytmu; 

• zna rodzaje algorytmów; 

• umie wyjaśnić, na czym polega lista kroków 

algorytmu; 

• rozumie i wyjaśnia, co to jest schemat blokowy 

algorytmu; 

• zna i wypowiada się na temat rodzajów 

algorytmów; 

• zna rodzaje skrzynek do przedstawiania algorytmu 

za pomocą schematu blokowego 

• tworzy schemat blokowy algorytmu. 

• wie, co to jest algorytm i jakie są rodzaje 

algorytmów; 

• wyjaśnia, czym charakteryzuje się algorytm 

liniowy, a czym warunkowy; 

• umie podać przykłady algorytmów  

•  podają rozwiązania dla algorytmów liniowych. 

• wie, jak uruchomić program Eli 2.0 i jak wygląda 

okno programu; 

• umie utworzyć proste algorytmy w programie Eli 

2.0; 

• zna pojęcia: algorytm, instrukcja; 

 

• podaje przykłady algorytmicznego rozwiązywania 

problemów; 

• potrafi przedstawić algorytm w postaci słownej; 

• podaje przykłady algorytmów w postaci listy 

kroków; 

• podaje przykłady algorytmów w postaci schematu 

blokowego; 

• zna zasady niezbędne podczas tworzenia 

schematów blokowych algorytmów. 

• umie podać przykłady algorytmów, w których w 

zależności od warunku można otrzymać różne 

rozwiązania; 

• podają rozwiązania dla algorytmów warunkowych 

• tworzy algorytmy, uruchamia je i sprawdza 

poprawność działania; 

• wprowadza poprawki i zapisuje utworzone 

algorytmy; 

 

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych 

• definiuje procedury w języku Scratch – z 

parametrami i bez parametrów 

• stosuje procedury w zadaniach 

• rozumie, na czym polega wywołanie procedury  

• rozróżnia parametry formalne i aktualne 

 wykonuje wybrane zadanie szczegółowe projektu 

(gry), m.in. określa warunki zakończenia gry i 

przejścia na kolejny poziom, korzystając z 

instrukcji warunkowej 

• łączy wykonane zadania szczegółowe w jeden 

program 

• zna zasady programowania w Pythonie 
• wyjaśnia i rozróżnia pojęcia: komórka, zakres 

komórek, adresowanie względne, kopiowanie 

formuł 

• wie, na czym polega adresowanie względne 

• poprawnie tworzy formuły 

• wprowadza dane do arkusza, wie jak wprowadzić  

oprawki, kopiuje i usuwa dane, zmienia czcionkę, 

wielkość komórek 

• stosuje w obliczeniach adresowanie względne. 

• wykorzystuje arkusz do obliczeń 

• samodzielnie rozwiązuje zadania dla 

zainteresowanych 

• dotyczące programowania w języku Scratch, m.in. 

stosuje procedury 

• pełni funkcję koordynatora w projekcie grupowym 

• rozwiązuje zadania 

• konkursowe i uczestniczy w konkursach 

• Tworzy proste programy w Pythonie 

• umie poszukiwać rozwiązań zadań w arkuszu 

kalkulacyjnym. 

• wie, jak wprowadzić poprawki do wykresu 

•  zmienia kolory, formatuje osie wykresu, zmienia 

tytuły i oznaczenia w obszarze wykresu 

• stosuje do obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym 

funkcje matematyczne, statystyczne i inne 

•  wie, w jaki sposób zostały posegregowane funkcje 

w arkuszu kalkulacyjnym 

• potrafi utworzyć prostą stronę WWW w HTML 

•  potrafi zaprojektować klasową lub szkolną witrynę 

internetową 



• rozwiązuje zadania za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego 

• wie, na czym polega tworzenie wykresów w 

arkuszu kalkulacyjnym; 

• wykonuje wykresy do danych i wyników arkusza 

• wie, jakie wykresy stosuje się do porównania 

wyników lub prezentacji danych; 

• dobiera odpowiedni rodzaj wykresu do 

odpowiedniej prezentacji danych lub wyników 

• rozumie podstawowe polecenia do tworzenia 

stron w HTML 

•  gromadzi materiały niezbędne do utworzenia 

strony WWW 

•  zna podstawowe zasady tworzenia stron WWW 

Realizacja projektów z wykorzystaniem komputera, aplikacji i urządzeń cyfrowych 

• zna podstawowe funkcje programu PowerPoint 

•  wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne 

informacje do wykorzystania w prezentacji 

•  wie, jak ułożyć plan pracy 

•  potrafi wstawiać nowe slajdy 

•  dobiera tło; 

•  umie wpisywać i formatować na slajdach teksty 

•  tworzy spójną tematycznie prezentację 

•  wstawia nowe slajdy 

•  dokonuje animacji wstawionych obiektów 

•  wie, jak uatrakcyjnić wygląd prezentacji 

•  zna zasady, które zapewnią wykonanie 

estetycznej prezentacji 

• wie, jak przygotować prezentację do pokazu 

•  potrafi wyświetlić wykonaną prezentację w 

formie pokazu 

•  wie, jakie są formy prezentacji w Internecie 

• zna programy do obróbki filmów 

• wie, jak wstawiać różne obiekty do slajdów 

• potrafi formatować wstawione obiekty 

• zapisuje efekty swojej pracy 

• wstawia do prezentacji efekty dźwiękowe i podkład 

muzyczny 

• wie, jak ustalić przejścia między slajdami 

• dostrzega błędy w prezentacji i usuwa je 

• ocenia prace innych i uzasadnia swoją ocenę 

• posługuje się programem do obróbki filmów 

 

Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Przestrzeganie prawa i 

zasad BHP 

• zna pojęcia prawo autorskie, licencja 

• wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej 

• posługuje się urządzeniami cyfrowymi 

• zna dziedziny zastosowania informatyki 

 

• wie, co w Internecie objęte jest prawem autorskim 

• rozumie, czym różnią się etyczne od prawnych 

przesłanek związanych z ochroną własności 

intelektualnej 

• potrafi wskazać wykorzystanie informatyki w 

różnych dziedzinach życia 

 

 

 


