
Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach drugich gimnazjum 
 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 
 
Semestr I 
 
I. O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji 
Wiadomości 
Program MS PowerPoint 
Uczeń: 

– definiuje pojęcie prezentacji, 
– poznaje sposoby prezentowania informacji, 
– poznaje podstawowe pojęcia dotyczące prezentacji, 
– definiuje zasady tworzenia prezentacji, 
– uczy się wstawiać do obrazu prezentacji tekst i obraz oraz zmieniać tło slajdu, 
– omawia, jak formatować wstawiony do obrazu prezentacji tekst i obraz, 
– uczy się, jak wprowadzić wykres do obrazu prezentacji i go formatować, 
– uczy się, jak dodać, usunąć lub zmienić slajd w prezentacji, 
– poznaje sposoby wykorzystania automatycznego przejścia slajdów w prezentacji, 
– uczy się, jak zaprogramować pokaz w odpowiednim odstępie czasowym, 
– poznaje sposoby zastosowania animacji do elementów obrazu prezentacji, 
– uczy się, jak wykonać prezentację z zastosowaniem hiperłącza między jej obrazami,  
– definiuje korzyści z przedstawiania informacji za pomocą prezentacji, 
– poznaje sposoby nagrywania dźwięków, 
– poznaje sposoby tworzenia plików wideo. 
 

Język HTML – Tworzenie stron WWW  
Uczeń: 

– definiuje korzyści z przedstawiania informacji ze stron WWW, 
– poznaje podstawowe pojęcia związane ze strukturą tworzonego dokumentu (elementy, tagi i 
znaczniki), 
– uczy się, jak konstruować nagłówek dokumentu (sekcja, head, title oraz meta), 
– poznaje zasady tworzenia głównej części dokumentu (sekcja body), 
– uczy się komend zmieniających tło dokumentu (bgcolor, background), 
– uczy się komend formatujących wstawiony tekst (font size, color, face, b, i, u ...), 
– uczy się komend zmieniających marginesy strony (left-right-top-bottommargin), 
– uczy się komend zmieniających połoŜenie obiektu na stronie (p align-center-left-right), 
– uczy się komend budujących odsyłacze (a href), 
– uczy się komend zmieniających kolor odsyłaczy (a link, v link), 
– uczy się komend animujących obiekty (marquee), 
– uczy się komend wstawiających linie (hr size-color ...), 
– uczy się komend tworzących listy numerowane (ol, li),  
– uczy się komend tworzących listy wypunktowane (ul, li), 
– uczy się komend wstawiających obraz (img src), 
– uczy się komend wstawiających tabele (table, tr, td, …), 
– poznaje zasady i konstruowanie dokumentów złoŜonych (frameset, frame src …), 
– poznaje komendy tworzące pływające ramki (i frame …), 
– poznaje komendy tworzące formularze (form, input, select name …), 
– uczy się wprowadzać na stronę plik dźwiękowy (bgsound src …), 
– uczy się wprowadzać na stronę plik wideo (bgsound src …), 
– uczy się, jak wykonać stronę WWW na wskazany temat. 

Umiejętności 
Program MS PowerPoint 
Uczeń: 



– określa pojęcia dotyczące prezentacji, 
– zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosować, 
– potrafi dokonać wyboru obrazu prezentacji, 
– umie wstawić do obrazu prezentacji tekst i obraz oraz zmienić tło slajdu, 
– potrafi formatować wstawiony do obrazu prezentacji tekst i obraz, 
– potrafi wprowadzić wykres do obrazu prezentacji i jak go formatować, 
– potrafi dodać, usunąć lub zmienić slajd, 
– umie zastosować automatyczne przejścia slajdów w prezentacji, 
– potrafi zaprogramować pokaz w odpowiednim odstępie czasowym, 
– potrafi zanimować poszczególne elementy slajdu, 
– potrafi wykonać prezentację z wykorzystaniem hiperłącza między poszczególnymi jej obrazami,  
– umie zapisać swoją pracę jako plik typu prezentacja oraz pokaz programu, 
– projektuje i wykonuje prezentacje multimedialną na zadany temat, 
– potrafi zaprezentować prezentacje na forum, 
– potrafi nagrać, odtworzyć i modyfikować dźwięk, 
– potrafi wprowadzić do systemu plik wideo i wstępnie go obrobić.  

 
Język HTML – Tworzenie stron WWW  
Uczeń: 

– określa korzyści z przedstawiania informacji za stron WWW, 
– określa pojęcia związane ze strukturą tworzonego dokumentu (elementy, tagi i znaczniki), 
– potrafi konstruować nagłówek dokumentu (sekcja, head, title oraz meta), 
– określa zasady tworzenia głównej części dokumentu (sekcja body), 
– potrafi zmienić tło dokumentu (bgcolor, background), 
– potrafi wstawić i formatować tekst (font size, color, face, b, i, u …), 
– potrafi zmienić marginesy strony (left-right-top-bottommargin), 
– potrafi zmienić połoŜenie obiektu na stronie (p align-center-left-right), 
– potrafi zbudować odsyłacze (a href …), 
– umie zmienić kolor odsyłaczy (a link, v link ….), 
– umie animować obiekty (marquee …), 
– potrafi wstawić i formatować linie (hr size-color ……), 
– potrafi wstawić i formatować listy numerowane (ol, li), 
– potrafi wstawić i formatować listy wypunktowane (ul, li), 
– potrafi wstawić i formatować obraz (img src), 
– potrafi wstawić i formatować tabele (table, tr, td, …), 
– potrafi konstruować dokumenty złoŜone (frameset, frame src …), 
– potrafi stworzyć pływające ramki (i frame …), 
– potrafi budować formularze (form, input, select name …), 
– potrafi wstawić na stronę plik dźwiękowy (bgsound src …), 
– potrafi wstawić na stronę plik wideo (bgsound src …), 
– projektuje stronę WWW na wskazany temat. 

 
IX. O tworzeniu i obróbce plików multimedialnych 
Wiadomości 
Program GIMP 
Uczeń: 

– poznaje interfejs programu, 
– uczy się wykorzystywać podstawowe moŜliwości programu, 
– poznaje działanie podstawowych narzędzi oferowanych w przyborniku, 
– poznaje sposoby skalowania rysunków, 
– uczy się, jak kadrować i zmieniać wymiary obrazu, 
– uczy się zamienić obrazy czarno-białe na jednobarwne, 
– poznaje sposób wprowadzenie efektu cienia, 
– poznaje moŜliwości stosowania filtrów i skryptów, 



– poznaje moŜliwości przetwarzania i obróbki tekstu, 
– poznaje moŜliwości zastosowania efektów specjalnych obróbki obrazu, 
– uczy się, jak wycinać obiekty z obrazu. 

Umiejętności 
Uczeń: 
– zna i rozumie róŜnice między malowaniem i rysowaniem za pomocą komputera, 
– określa znaczenie pojęć: grafika rastrowa, grafika wektorowa. 
 
Semestr II 
 
Wiadomości 
Uczeń: 
Windows Movie Maker 

– poznaje interfejs programu, 
– uczy się wykorzystywać podstawowe moŜliwości programu, 
– poznaje działanie podstawowych narzędzi oferowanych w przyborniku, 
– poznaje moŜliwości przetwarzania i obróbki plików multimedialnych, 
– poznaje moŜliwości zastosowania efektów specjalnych obróbki plików multimedialnych. 

Windows Movie Maker  
Uczeń: 

– objaśnia interfejs uruchomionego programu graficznego, 
– omawia podstawowe moŜliwości programu, 
– umie wykorzystać narzędzia programu do osiągnięcia zaplanowanego efektu, 
– umie planować pracę, 
– wykonuje pracę według zadanego wzoru. 

 
 
X. O moŜliwościach globalnej Sieci, poznawaniu nowych programów, ochronie praw autorskich 
oraz korzyściach i zagroŜeniach wynikających z korzystania z Internetu 
Wiadomości 
Uczeń: 
– poznaje zasady funkcjonowania poczty elektronicznej, 
– opisuje elementy adresu poczty e-mail, 
– poznaje zasady i formy konstruowania wiadomości pocztowych, 
– uczy się, jak wraz z wiadomością wysłać dodatkowe dokumenty, 
– uczy się, jak i w jakim celu tworzy się ksiąŜki adresowe, 
– poznaje zasady udziału w grupie dyskusyjnej, 
– opisuje i poznaje zasady uŜywania programów do tzw. kontaktów na Ŝywo (IRC, czat), 
– omawia warunki korzystania z dostępnego w sieci oprogramowania (freeware oraz shareware), 
– poznaje zasady wyszukiwania lokalizacji i obiektów na mapach internetowych, uczy się wyznaczania 
tras, 
– poznaje zasady stosowania i funkcjonowania praw autorskich, 
– poznaje pojęcie „licencja”, 
– poznaje produkty i usługi dostępne w Internecie, które są chronione prawem autorskim, 
– uczy się zasad etyki pracy w sieci, 
– opisuje korzyści wynikające z uŜywania komputera i dostępności do informacji, 
– poznaje i opisuje zagroŜenia, jakie niesie za sobą uŜywanie komputera i korzystanie z wolnego dostępu 
do informacji (uzaleŜnienie, zagroŜenia fizyczne, moralne, psychiczne, społeczne), 
– poznaje i omawia kodeks internauty. 
Umiejętności 
Uczeń: 
– potrafi wysłać odpowiednio sformułowaną wiadomość pocztową, 
– umie dodać załącznik do przesyłanej wiadomości, 



– potrafi wykorzystać ksiąŜkę adresową w celu usprawnienia przesyłania poczty skierowanej do wielu 
adresatów, 
– potrafi nawiązać kontakt z innymi i funkcjonować w grupie dyskusyjnej, 
– potrafi korzystać z internetowych pogadanek (IRC, czat), 
– rozróŜnia pojęcia związane z dostępnymi w sieci programami (freeware oraz shareware), 
– na mapach internetowych potrafi wyszukać i zlokalizować róŜne obiekty, wyznaczać trasy, 
– wie, co to są prawa autorskie, 
– zna pojęcie „licencji”, 
– uświadamia sobie, jakie produkty i usługi dostępne w sieci objęte są ochroną praw autorskich, 
– zna i stosuje zasady etykiety obowiązujące w Internecie, 
– potrafi wskazać korzyści wynikające z uŜywania komputera i dostępności do informacji, 
- rozumie i wyszczególnia zagroŜenia wynikające z uŜywania komputera i korzystania z wolnego dostępu 
do informacji (uzaleŜnienie, zagroŜenia fizyczne, moralne, psychiczne, społeczne), 
– wyszczególnia i zna zasady obowiązujące kaŜdego uŜytkownika sieci internetowej. 
 
XI. O podstawowych pojęciach stosowanych w informatyce, algorytmach oraz technologii 
informatycznej i przyszłości informatyki 
Wiadomości 
Uczeń: 
– poznaje róŜnice między informatyką a technologią informacyjną, 
– omawia pojęcia informatyczne (system dwójkowy, bit, bajt, program), 
– poznaje i omawia pojęcie „algorytmu”, 
– opisuje przykłady prostych algorytmów, 
– uczy się sposobów przedstawiania algorytmów (opis słowny, lista kroków, schemat blokowy), 
– opisuje przyszłą wizję rozwoju, zastosowań i moŜliwości technologii informacyjnej, 
– omawia rolę i miejsce technologii informacyjnej w edukacji, 
– opisuje, jak dzięki rozwojowi nauki i techniki, moŜe wyglądać szkoła przyszłości. 
Uczeń: 
– potrafi zdefiniować pojęcie „informatyka”, 
– umie określić znaczenie pojęcia „technologia informacyjna”, 
– zna podstawowe pojęcia informatyczne (system dwójkowy, bit, bajt, program), 
– zna pojęcie algorytmu, 
– potrafi podać przykłady algorytmów z codziennego Ŝycia, 
– umie przedstawić przykład prostego algorytmu w postaci opisu słownego, 
– umie przedstawić przykład prostego algorytmu w postaci listy kroków, 
– umie przedstawić przykład prostego algorytmu w postaci schematu blokowego, 
– przedstawia własne wizje rozwoju technologii informacyjnej w przyszłości, 
– potrafi wskazać podstawowe zastosowania komputera w szkole, 
– dostrzega korzyści z zastosowania techniki komputerowej w codziennym Ŝyciu, 
– rozumie wpływ rozwoju technologii informacyjnej na pracę i codzienne Ŝycie człowieka. 
 


