
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE 8 

zgodne z programem „Lubię to!” do zajęć komputerowych dla klas 4–8 

Podstawa programowa 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowe  

(Dz. U. z 2017 roku, poz. 356). 

I. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

Ocenie podlegają: ćwiczenia praktyczne, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na 

lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, 

nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia, 

• staranność i estetykę. 
2. Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy 

i umiejętności ucznia. 

• Sprawdzian planuje się na zakończenie działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

• Kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy oraz sposób przechowywania prac są zgodne z PSO. 

• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań 
edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego. 

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac. 
3. Kartkówki (testy, testy online) są przeprowadzane w formie pisemnej lub praktycznej na komputerze, a 

ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek 

lekcyjnych. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 

• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie 
dłuższym niż 15-20 minut. 

4. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów 
lub ocen. 

5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych 

przez ucznia podczas lekcji. Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 

samodzielność, poprawność i estetykę wykonania. 

6. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe 

wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj 

pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 
7. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych 

i międzyszkolnych). 



II. Wymagania na poszczególne oceny 

1. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające 

uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych na lekcjach 
i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia codziennego.  

Uczeń: 

• buduje proste skrypty w programie Scratch 

• wykorzystuje zmienne w skryptach budowanych w programie Scratch 

• opisuje algorytm Euklidesa 

• wyszukuje największą liczbę w zbiorze nieuporządkowanym 

• tworzy nowe bloki (procedury) w skryptach budowanych w programie Scratch 

• tworzy procedury z parametrami w języku Scratch 

• wprowadza dane różnego rodzaju do komórek arkusza kalkulacyjnego 

• wskazuje adres komórki w arkuszu kalkulacyjnym 

• prezentuje na wykresie dane zawarte w arkuszu kalkulacyjnym 

• realizuje algorytm liniowy w arkuszu kalkulacyjnym 

• współpracuje w grupie, tworząc wspólny projekt 

• tworzy prostą stronę internetową w języku HTML i zapisuje ją w pliku 

• tworzy prostą stronę internetową, korzystając z systemu zarządzania treścią (CMS) 

• prezentuje określone zagadnienie w postaci prezentacji multimedialnej 

• dodaje slajdy do prezentacji multimedialnej 

• dodaje tekst i obrazy do prezentacji multimedialnej 

• wymienia dwie zasady doboru parametrów formatowania tekstu 

• zna rodzaje słowników w edytorze tekstu 

• wstawia obraz do dokumentu tekstowego 

• wykonuje operacje na fragmentach tekstu 

• wstawia proste równania do dokumentu tekstowego 

• wykonuje zrzut ekranu i wstawia go do dokumentu tekstowego 

• korzysta z domyślnych tabulatorów w edytorze tekstu 

• drukuje dokument tekstowy 

• wstawia do dokumentu tekstowego prostą tabelę 

• wstawia do dokumentu tekstowego listy numerowaną lub wypunktowaną 

• wstawia nagłówek i stopkę do dokumentu tekstowego 

• wyszukuje słowa w dokumencie tekstowym 

• wstawia przypisy dolne w dokumencie tekstowym 

• dzieli cały tekst na kolumny 

• odczytuje statystyki z dolnego paska okna dokumentu. 

2. Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości i umiejętności stosunkowo 

łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej 

nauki. 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych): 

• wykorzystuje instrukcje warunkowe w skryptach budowanych w programie Scratch 

• wykorzystuje iteracje w skryptach budowanych w języku Scratch 

• realizuje algorytm Euklidesa w skrypcie programu Scratch 

• buduje w programie Scratch skrypt wyszukujący największą liczbę w zbiorze nieuporządkowanym 

• wskazuje zakres komórek arkusza kalkulacyjnego 

• tworzy proste formuły obliczeniowe w arkuszu kalkulacyjnym 

• zmienia wygląd komórek arkusza kalkulacyjnego 

• dodaje i formatuje obramowania komórek arkusza kalkulacyjnego 

• drukuje tabele arkusza kalkulacyjnego 



• zmienia wygląd wykresu w arkuszu kalkulacyjnym, wstawia tabelę lub wykres arkusza kalkulacyjnego 
do dokumentu tekstowego 

• realizuje algorytm z warunkami w arkuszu kalkulacyjnym 

• przygotowuje plan działania, realizując projekt grupowy 

• formatuje tekst strony internetowej utworzonej w języku HTML 

• wykorzystuje motywy, aby zmienić wygląd strony utworzonej w systemie zarządzania treścią 

• dodaje obrazy i inne elementy multimedialne do strony utworzonej w systemie zarządzania treścią 

• udostępnia innym pliki umieszczone w chmurze 

• wyszukuje w Internecie informacje potrzebne do wykonania zadania 

• zmienia wygląd prezentacji, dostosowując kolory poszczególnych elementów. 

3. Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu 

trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia. 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych i podstawowych): 

• w programie Scratch buduje skrypt wyodrębniający cyfry danej liczby 

• porządkuje elementy zbioru metodą przez wybieranie oraz metodą przez zliczanie 

• kopiuje formuły do innych komórek arkusza kalkulacyjnego, korzystając z adresowania względnego 

• oblicza sumę i średnią zbioru liczb, korzystając z odpowiednich formuł arkusza kalkulacyjnego 

• dodaje oraz usuwa wiersze i kolumny arkusza kalkulacyjnego 

• zmienia rozmiar kolumn oraz wierszy arkusza kalkulacyjnego 

• wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obliczania wydatków 

• włącza lub wyłącza elementy wykresu w arkuszu kalkulacyjnym, tworzy wykresy dla dwóch serii 
danych w arkuszu kalkulacyjnym 

• realizuje algorytm iteracyjny w arkuszu kalkulacyjnym 

• sortuje dane w kolumnie arkusza kalkulacyjnego 

• rozdziela zadania pomiędzy członków grupy podczas pracy nad projektem grupowym 

• dodaje tabele i obrazy do strony utworzonej w języku HTML 

• korzysta z kategorii i tagów na stronie internetowej utworzonej w systemie zarządzania treścią 

• dodaje do prezentacji przejścia i animacje. 

4. Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o 

wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych. 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających): 

• sprawdza podzielność liczb, wykorzystując operator mod w skrypcie języka Scratch 

• wyszukuje element w zbiorze uporządkowanym metodą przez połowienie (dziel i zwyciężaj) 

• wykorzystuje funkcję JEŻELI arkusza kalkulacyjnego do przedstawiania sytuacji warunkowych 

• kopiuje formuły z użyciem adresowania bezwzględnego oraz mieszanego 

• tworzy wykresy dla wielu serii danych w arkuszu kalkulacyjnym 

• wstawiając obiekt zewnętrzny do dokumentu tekstowego, opisuje różnice pomiędzy obiektami 
osadzonym a połączonym 

• wykorzystuje arkusz kalkulacyjny w innych dziedzinach 

• wyświetla określone dane w arkuszu kalkulacyjnym, korzystając z funkcji filtrowania 

• dodaje hiperłącza do strony utworzonej w języku HTML 

• zmienia wygląd menu głównego strony internetowej utworzonej w systemie zarządzania treścią 

• dodaje widżety do strony internetowej utworzonej w systemie zarządzania treścią 

• krytycznie ocenia wartość informacji znalezionych w Internecie – weryfikuje je w różnych źródłach 

• dodaje do prezentacji własne nagrania audio i wideo. 

5. Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności 

w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych. 


