
 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne 

Informatyka – LO i LSP 

 klasy I-III 

Podręcznik „Informatyka Europejczyka” 

Zakres podstawowy  



Wymagania na poszczególne oceny-Informatyka klasa I  

Wprowadzenie do programowania w języku Python 

Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celującą  

Zna podstawowe 

etapy rozwiązywania 

zadań za pomocą 

komputera 

Wie co to jest 

algorytm 

Czyta schematy 

blokowe algorytmów 

Wie co to jest język 

programowania 

Zna podstawowe 

cechy języka Python 

Zna instrukcje 

wejścia-wyjścia 

Zna definicje 

algorytmów 

warunkowych 

Wie co to jest NWD 

Wie co to jest NWW 

Wie jak wygląda 

schemat blokowy 

algorytmu Euklidesa 

Pisze program z 

pomocą nauczyciela 

w oparciu o schemat 

blokowy 

 

Definiuje 

podstawowe etapy 

rozwiązywania zadań 

za pomocą 

komputera 

Zna sposoby 

zapisywania 

algorytmów 

Zna podstawowe 

języki 

programowania 

Potrafi wskazać 

zalety języka Python 

Prawidłowo zapisuje 

instrukcje wejścia-

wyjścia 

Zna definicje 

algorytmu liniowego 

Zna funkcje 

matematyczne w 

języku Python 

Zna instrukcje 

warunkowe 

Definiuje algorytmy 

iteracyjne 

Zna obie metody 

obliczania NWD 

Potrafi odczytać 

schemat blokowy 

Potrafi samodzielnie 

napisać program w 

oparciu o schemat 

blokowy 

 

Zapisuje algorytmy 

za pomocą listy 

kroków 

Potrafi 

scharakteryzować 

poznane języki 

programowania 

Rozróżnia języki  

zewnętrzne i 

wewnętrzne 

Potrafi pobrać i 

zainstalować 

środowisko 

programowe Pyton 

Prawidłowo 

wykorzystuje 

operatory 

arytmetyczne 

Zapisuje algorytmy 

liniowe w 

schematach 

blokowych i języku 

Python 

Stosuje funkcje 

matematyczne w 

programach 

Zna operatory 

logiczne 

Buduje schematy 

blokowe z 

wykorzystaniem 

pętli 

Zna pojęcie funkcji w 

języku Python 

Zna pojęcie ciągu 

Fibonacciego 

Potrafi napisać 

program obliczający 

NWD samodzielnie 

bez schematu 

blokowego 

Zna obie metody 

obliczania NWD 

przez odejmowanie i 

dzielenie, wskazuje 

różnice  miedzy 

metodami 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisuje algorytmy 

za pomocą 

schematów 

blokowych 

Analizuje własności 

wybranych 

algorytmów 

Zna pojęcie 

translacja, 

kompilator, 

interpreter 

Stosuje podstawowe 

instrukcje języka 

Python 

Wykorzystuje 

złożone operatory 

przypisania 

Testuje algorytmy, 

koryguje błędy. 

Stosuje instrukcje 

warunkowe w 

zadaniach 

Prawidłowo 

wykorzystuje 

operatory relacji i 

operatory logiczne  

w programach 

Prawidłowo stosuje 

pętle FOR i WHILE 

Prawidłowo zapisuje 

programy z użyciem 

funkcji 

Samodzielnie 

pisze programy w 

języku Python 

obiema metodami 

Testuje napisane 

programy 

 

 

 

Zapisuje i testuje 

algorytmy 

Wyjaśnia różnice 

miedzy 

kompilatorem a 

interpreterem 

Zna różnice 

pomiędzy 

programowanie 

strukturalnym, 

obiektowym i 

proceduralnym 

Buduje i testuje 

programy w języku 

Python z 

wykorzystaniem 

poznanych 

operatorów i funkcji 

Wykonuje działania 

na wyrazach ciągu 

liczbowego 

Potrafi napisać 

program obliczający 

NWW 



Przestrzeganie prawa 

Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celującą  

Wie co to jest prawo 

autorskie 

Zna pojęcie licencja 

 

 

Wie co obejmuje prawo 

autorskie 

Zna rodzaje prawa 

autorskiego 

Zna typy licencji 

Potrafi wyjaśnić 

pojecie 

dozwolonego 

„użytku własnego” 

Wie czego nie 

obejmuje prawo 

autorskie 

Ma świadomość 

konsekwencji w 

przypadku 

naruszenia praw 

autorskich 

Wskazuje różnice 

miedzy 

poszczególnymi 

rodzajami licencji 

Potrafi wskazać 

przykłady 

naruszeń prawa 

autorskiego 

Zna sposoby 

zabezpieczenia 

danych 

osobowych 

 

Zna zasady 

ochrony danych 

osobowych 

Zna pojęcia dane 

wrażliwe, dane 

zwykłe 

Zna swoje prawa 

dotyczące 

danych 

osobowych i ich 

przetwarzania 

Grafika komputerowa i prezentacje multimedialne 

Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celującą  

Zna rodzaje grafiki 

Zna programy do 

tworzenia grafiki 

Zna podstawowe 

formaty plików 

graficznych 

Zna programy do 

tworzenia prezentacji 

multimedialnych 

Tworzy prosta 

prezentacje 

multimedialną 

Zna dziedziny w których 

wykorzystuje się grafikę 

3D 

Definiuje pojęcia: 

grafika rastrowa, 

wektorowa ,3D 

Zna i stosuje różne 

formaty zapisu plików 

graficznych 

Potrafi wskazać różnice 

między podstawowymi 

formatami zapisu 

plików graficznych  

Zna zasady 

obowiązujące przy 

tworzeniu prezentacji 

multimedialnej 

Posługuje się 

programem GIMP 

Tworzy obrazy w 

grafice rastrowej 

Zapisuje we 

skazanym formacie 

Tworzy proste 

obrazy w grafice 

wektorowej 

Posługuje się 

programem Paint 3D 

Tworzy prezentacje 

multimedialne na 

wskazany temat 

zgodnie z zasadami 

Potrafi wykonać 

prace graficzne w 

każdym rodzaju 

grafiki 

Tworzy animacje 

w grafice 3D 

Wykonuje rysunki 

techniczne 

posługując się 

edytorem tekstu 

Tworzy 

prezentacje 

zawierające 

hiperłącza, pliki 

dźwiękowe, filmy 

Wymienia zalety i 

wady każdego 

rodzaju grafiki 

Potrafi wskazać 

programy do 

grafiki 

wektorowej i ich 

wykorzystanie 

Wykonuje 

transformacje 

obrazów w 

grafice rastrowej 

Tworzy 

rozbudowane 

prezentacje 

multimedialne 

Edytor tekstu  

Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celującą  

Zna edytory tekstu 

Potrafi edytować tekst 

Wie co to jest styl? 

Wie jak utworzyć spis 

treści 

Wie jak podzielić tekst 

na kolumny 

Wie co to jest sekcja 

Wie co to jest szablon 

Wie co to jest recenzja 

Zna sposoby korzystania 

ze stylów np. Nagłówek 

1, nagłówek2  

Potrafi zmodyfikować 

styl 

Umie podpisać rysunek 

Dzieli tekst na kolumny 

Dzieli dokument na 

sekcje od nowej strony 

Potrafi korzystać z 

szablonu 

Potrafi skorzystać z 

menu recenzja 

Tworzy własne style 

Wie jak dodać 

przypis dolny 

Tworzy i modyfikuje 

spis treści 

Wykorzystuje 

podziała dokumentu 

na sekcje 

Korzysta z gotowych 

szablonów 

Dodaje przypisy 

dolne i 

prawidłowo 

podaje literaturę 

wg przyjętego 

schematu 

Podpisuje tabele, 

wykresy, 

diagramy 

Tworzy spisy 

rysunków, tabel… 

Tworzy dokument 

z podziałem na 

Prawidłowo wg 

przyjętych zasad 

formatuje prace 

dyplomowe, 

kontrolne 

 

 



modyfikując je 

Wstawia 

komentarze w trybie 

recenzji 

 

sekcje różnie  je 

formatując 

Tworzy własne 

szablony 

Potrafi korzystać z 

dostępnych 

narzędzi w trybie 

recenzji, 

akceptować lub 

odrzucać 

poprawki 

 

 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny-Informatyka klasa II 

Wprowadzenie do programowania w języku Python 

Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celującą  

Wie jakie liczby 

nazywamy pierwszymi 

Zna pojecie system 

liczbowy 

Wie co to jest ciąg 

liczbowy 

Zna metody 

porządkowania ciągów 

liczbowych 

Zna typy danych: listy, 

napisy 

 

 

Czyta schematy 

blokowe algorytmów 

sprawdzających czy 

podana liczba jest liczba 

pierwszą 

Zna definicję listy 

Wymienia systemy 

liczbowe stosowane w 

informatyce 

Zna pojęcie sortowania 

bąbelkowego i przez 

wstawianie 

 

Buduje algorytm 

sprawdzający czy 

podana liczba jest 

liczba pierwszą 

Prawidłowo 

deklaruje listy 

Prawidłowo 

deklaruje napisy 

Potrafi konwertować 

liczby pomiędzy 

systemem 

dziesiętnym a 

binarnym 

Zapisuje algorytmy 

sortowania  

Zapisuje program 

sprawdzający czy 

liczba jest liczba 

pierwszą w 

Pythonie 

Pisze programy z 

wykorzystaniem 

list  

Konwertuje liczby 

pomiędzy 

systemami 

binarnym, 

dziesiętnym, 

ósemkowym i 

szesnastkowym 

Zapisuje algorytm 

sortowania za 

pomocą języka 

Python 

Zapisuje proste 

algorytmy 

ukrywające tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązuje 

zadania 

polegające na 

samodzielnym 

napisaniu 

programu w 

języku Python 

wykorzystującego 

listy i napisy 

Pisze programy 

konwertujące 

liczby pomiędzy 

poznanymi 

systemami 

liczbowymi 

Zapisuje 

algorytmy 

ukrywające tekst 

oraz 

porównujące 

teksty w jezyku 

Python 

 



Edycja tekstu – korespondencja seryjna 

Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celującą  

Zna pojęcie 

korespondencji seryjnej, 

sposoby przygotowania 

baz danych do 

wykorzystania w 

korespondencji seryjnej 

Potrafi z pomocą 

nauczyciela 

przygotowuje bazę 

danych w edytorze 

Word i synchronizuje z 

dokumentem głównym 

Zna podstawowe 

sposoby korzystania z 

baz danych przy 

korespondencji seryjnej 

Potrafi wykonać 

samodzielnie bazę 

danych i połączyć ja z 

dokumentem głównym 

Potrafi samodzielnie 

przygotować dokument 

główny według 

podanego wzoru  

 

Samodzielnie tworzy 

dokument główny i 

łączy go z bazą 

danych, wstawia 

pola korespondencji 

seryjnej, wybiera 

adresatów 

Potrafi 

posortować i 

przefiltrować 

adresatów, 

edytuje wzorzec 

dokumentu,  

Przygotowuje 

bazę danych w 

arkuszu 

kalkulacyjnym 

Potrafi umieścić 

wiele rekordów 

na jednej stronie 

Potrafi tak 

sformatować 

dokument aby w 

zależności od 

spełnianych 

warunków 

pojawiały się 

różne teksty np. 

w zależności czy 

piszemy do 

kobiety czy 

mężczyzny. 

Arkusz kalkulacyjny 

Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celującą  

Zna zastosowania 

arkusza kalkulacyjnego 

Wie jak wprowadzać 

dane do komórek 

Zna różne sposoby 

adresowania komórek 

Wie jak korzystać z 

funkcji 

Potrafi dobrać 

odpowiedni do danych 

rodzaj wykresu 

Wie na czym polega 

filtrowanie i sortowanie 

danych 

 

Wie co to jest tabela 

przestawna 

Wie co to jest wykres 

przestawny 

Potrafi sortować i 

filtrować dane w 

arkuszu zgodnie z 

podanymi kryteriami 

Wie co to jest suma 

częściowa i końcowa 

Tworzy proste tabele i 

na ich podstawie 

odpowiednie wykresy 

Potrafi korzystać z 

sum częściowych w 

arkuszu Excel 

Potrafi wykonać 

tabelę i wykres 

przestawny 

Importuje dane z 

różnych źródeł 

Potrafi przenieść 

arkusz do innego 

skoroszytu 

Importuje dane z 

plików 

tekstowych 

Wie jak 

zaimportować 

dane z wielu 

plików 

tekstowych do 

jednej tabeli 

Importuje dane ze 

źródeł 

internetowych 

Wykorzystując 

dodatek POWER 

QUERE 

Samodzielnie 

analizuje dane z 

wykorzystaniem 

filtrowania 

zaawansowanego 

oraz sum 

częściowych 

Tworzy statystyki 

oparte na 

tabelach i 

wykresach 

przestawnych 

Analizuje dane w 

oparciu o podane 

funkcje 

Relacyjna baza danych 

Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celującą  

Wie co to jest baza 

danych 

Potrafi wskazać 

wykorzystywane bazy 

danych 

Zna programy do 

tworzenia 

elektronicznych baz 

danych 

Potrafi wymienić 

najważniejsze elementy 

elektronicznej bazy 

Wie jakie są 

podstawowe elementy 

bazy danych, potrafi je 

samodzielnie utworzyć 

Tworzy tabele, 

formularze, raporty 

Wie co to jest kwerenda 

Wie na czym polega 

sortowanie i filtrowanie 

danych w bazie danych 

Wie co to są pola 

kluczowe 

Zna pojęcia: rekord, 

pole rekordu, relacja 

Potrafi utworzyć 

proste kwerendy 

wybierające 

Tworzy raporty 

według przyjętych 

kryteriów 

Wie jakie są rodzaje 

relacji miedzy 

tabelami 

Tworzy relacje 

miedzy tabelami 

Modyfikuje dane w 

za pomocą 

formularzy 

Tworzy tabele, 

formularze, 

raporty i 

kwerendy w 

widoku projektu 

Modyfikuje tabele 

Modyfikuje 

formularze 

tworząc listy 

wybierane, grupy 

opcji, etykiety 

Tworzy przyciski 

sterujące np. 

następny rekord, 

znajdź rekord, 

usuń rekord, 

zamknij aplikacje, 

drukuj raport, 

drukuj formularz 

itp. 

Samodzielnie 

dopiera typy 

danych i potrafi 



danych 

Potrafi z pomocą 

utworzyć prostą tabele, i 

określić prawidłowe 

typy danych 

Tworzy tabele, 

formularze, 

kwerendy, raporty 

za pomocą kreatora 

 

je zmodyfikować 

wprowadzają 

pewne 

ograniczenia, 

wymagania np. 

„pole 

wymagane”, 

maska 

wprowadzenia 

itp 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny-Informatyka klasa III 

Wprowadzenie do programowania w języku Python 

Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celującą  

Zna definicję 

wyszukiwania wzorca 

w tekście 

Wie czym jest micro:bit 

 

 

Potrafi wskazać 

zastosowanie 

wyszukiwania 

wzorców tekstach 

Zna pojęcie 

programowania 

zachłannego 

Zna podstawowe 

elementy płytki micro 

bit 

Zna zastosowanie 

płytki micro bit 

 

 

 

Buduje algorytmy 

wyszukujące podane 

wzorce w tekstach 

Buduje  algorytmy 

zachłanne 

Wie jak sprawnie 

przeszukiwać dane 

metodami 

połowienia  

Zna środowisko 

programowania 

micro bit 

 

Zapisuje w języku 

Python algorytmy 

wyszukujące 

wzorców w tekstach 

Zapisuje algorytmy 

zachłanne w języku 

Python 

Zapisuje algorytmy 

przeszukiwania 

zbioru metoda 

liniowa i binarną 

Zna podstawowe 

polecenia 

MicroPythona 

 

 

Zapisuje 

programy w 

języku Python 

przeszukujące 

zbiory danych 

metodami 

połowienia: 

liniową i binarną 

Samodzielnie 

programuje 

płytkę microbit, 

 

 

 

Rozwój kompetencji społecznych 

Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celującą  

Zna pojęcia: 

informatyka, 

technologia 

informacyjna 

Zna pojęcie cyfryzacji 

Wie co to jest 

wykluczenia cyfrowe 

Zna podstawowe 

systemy operacyjne 

Zna podstawowe 

skróty klawiaturowe w 

systemie Windows 

 

 

Zna historię rozwoju 

informatyki 

Wie jakie obszary 

obejmuje cyfryzacja 

Wskazuje grupy 

społeczne zagrożone 

wykluczeniem 

cyfrowym 

Zna zadania jakie 

spełnia system 

operacyjny 

Zna najczęściej 

występujące problemy  

w systemach 

Zna najważniejsze 

wydarzenia z historii 

komputeryzacji 

Wskazuje korzyści 

wynikające z 

cyfryzacji 

Wie jak 

dostosowuje się 

komputery i inne 

urządzenia cyfrowe 

dla osób o 

specjalnych  

potrzebach 

 

Zna trendy rozwoju 

informatyki-

komputery 

kwantowe 

Zna zasady 

autonomicznej 

komunikacji: 

autonomiczne 

samochody, pociągi, 

samoloty 

Wskazuje zagrożenia 

wynikające z 

cyfryzacji 

Potrafi zainstalować 

system operacyjny 

Windows 

Wskazuje firmy 

zajmujące się 

rozwojem 

komunikacji 

autonomicznej 

Wie co to jest 

profil zaufany i 

jak z niego 

korzystać 

Instaluje i 

konfiguruje 

systemy 



operacyjnych 

Zna podstawowe 

skróty klawiaturowe w 

systemie Windows i 

MacOs 

 

Aktualizuje system 

operacyjny 

 

operacyjne 

 

Sieci komputerowe 

Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celującą  

Wie co to jest sieć 

komputerowa 

Wie co to jest Internet 

Wie czym jest adres 

internetowy 

Zna zasady Netykiety 

Wie czym jest złośliwe 

oprogramowanie 

Zna podstawowe usługi 

sieciowe 

 

 

Zna podstawowe 

elementy sieci 

komputerowe 

Zna zalety sieci 

komputerowych 

Zna genezę  sieci 

Internet 

Zna strukturę domen 

Zna rodzaje złośliwego 

oprogramowania 

Charakteryzuje 

podstawowe usługi 

internetowe 

Rozróżnia 

podstawowe 

rodzaje sieci 

komputerowych 

Zna podstawowe 

usługi dostępne w 

sieci Internet 

Zna zasady 

bezpiecznego 

korzystania z sieci 

Wie jak 

zabezpieczyć 

komputer przed 

złośliwym 

oprogramowaniem 

Korzysta z usług 

sieciowych 

Potrafi konfigurować 

sieci komputerowe 

Wie jak działa 

Internet 

Wymienia zagrożenia 

wynikające z 

nieodpowiedzialnego 

korzystania z sieci 

komputerowych 

Zna zasady 

tworzenia 

„mocnych” haseł 

Instaluje programy 

antywirusowe 

Instaluje i 

konfiguruje 

niezbędne programy 

do korzystania z 

niektórych usług 

sieciowych 

Buduje i 

konfiguruje sieci 

komputerowe 

Zna i konfiguruje 

protokoły 

sieciowe 

Sprawnie usuwa 

złośliwe 

oprogramowanie 

z komputera 

Sprawnie 

posługuje się 

programami do 

zdalnej nauki, 

potrafi korzystać 

z e-bankowości 

Konfiguruje 

programy 

pocztowe 

Strony WWW 

Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celującą  

Wie do czego służy 

HTML 

Wie co to jest PHP 

Wie co to jest system 

CMS 

Zna podstawowe 

komendy języka HTML 

Buduje prosta stronę 

WWW w języku HTML 

Zna zalety systemów 

CMS 

Wie co to jest XAMPP 

Zna strukturę 

dokumentu HTML 

Potrafi tworzyć 

proste strony w 

języku HTML 

Buduje strony 

WWW w HTMLu, 

formatuje teksty, 

wstawia obrazy 

Zna zasady 

tworzenia stron w 

systemie CMS 

 

Zna narzędzia do 

tworzenia stron 

internetowych 

Potrafi zainstalować 

serwer XAMPP na 

lokalnym 

komputerze 

Potrafi zainstalować 

system CMS na 

lokalnym serwerze 

XAMPP 

Tworzy proste strony 

WWW w systemie 

CMS 

Realizuje projekt 

edukacyjny z 

wykorzystaniem IT 

 

Tworzy strony 

WWW w 

systemie CMS 

Potrafi umieścić 

zbudowana 

stronę WWW w 

Internecie 

 


