
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki w klasie VII

Uczeń:
Zagadnienie Ocena 

dopuszczająca
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena Bardzo dobra Ocena Celująca

Zasady bezpiecznej 
pracy z komputerem

Potrafi wymienić 
podstawowe zasady 
BHP obowiązujące w 
pracowni 
komputerowej. 

Potrafi samodzielnie 
uruchamiać i 
wyłączać komputer. 

Rozumie zagrożenia 
płynące z 
długotrwałego 
korzystania z 
komputera

Aktywnie uczestniczy
w dyskusji dotyczącej
BHP

Samodzielnie 
zapisuje wyniki pracy
w swoim folderze i na
pendrivie

Wie jaka jest 
właściwa postawa 
podczas pracy przy 
komputerze

Zawsze przestrzega 
wszystkich zasad 
BHP obowiązujących 
w pracowni

Zna różnicę 
pomiędzy 
wylogowaniem się a 
wyłączeniem 
komputera

Przyjmuje właściwą 
postawę podczas 
pracy z komputerem

Biegle wymienia 
rodzaje licencji 
programów 
komputerowych

Cechy komputerów Potrafi wymienić 
podstawowe 
elementy komputera

Wymienia i opisuje 
podstawowe 
elementy komputera, 
analizuje ich wielkość
w odpowiednich 
jednostkach

Potrafi znaleźć w 
komputerze 
informacje o 
parametrach 
poszczególnych 
elementów

Zapis dwójkowy liczb Korzysta z 
Kalkulatora w celu 
przeliczania liczb 
pomiędzy różnymi 
systemami 

Zamienia zapis 
dwójkowy liczby na 
dziesiętny i 
dziesiętny na 
dwójkowy



pozycyjnymi

Edytor tekstu Uruchamia edytor 
tekstu
Zapisuje dokument 
we wskazanym 
folderze
Potrafi podać 
przykład edytora 
tekstu

Wstawia tabelę

Formatuje 
wprowadzony tekst 
(dobiera krój i 
wielkość czcionki, 
wyrównuje tekst do 
krawędzi strony, 
pogrubia czcionkę
Korzysta z malarza 
formatów

Wpisuje tekst i 
wstawia ilustracje do 
tabeli

Stosuje tabulatory
Dzieli tekst na 
kolumny
Wstawia obiekt 
Fontwork

Stosuje zasady edycji

Używa skrótu Ctrl+F

Stosuje wymuszony 
koniec strony, 
kolumny, wiersza.

Łączy tekst z 
ilustracjami
Tworzy listę 
numerowaną
Poprawia błędy 
samodzielnie bądź 
przy pomocy 
wbudowanego 
słownika
Zapisuje tekst w 
indeksie górnym

Zamienia tekst na 
tabelę

Korzysta z programu 
do nauki szybkiego 
pisania

Formatuje akapity „z 
linijki” (wcięcia 
akapitów, ustawienie 
marginesów 
akapitów) w 
połączeniu z 
odpowiednim 
wyrównaniem tekstu
Wypełnia nagłówki i 
stopki w dokumencie 
wielostronicowym

Dba o estetykę 
wprowadzonego 
tekstu

Szybko i bezbłędnie i
bezwzrokowo pisze 
na klawiaturze

Potrafi odtworzyć w 
edytorze wygląd 
wydrukowanego 
dokumentu, wierność
formatów (w 
stosunku do
oryginału), kształtów 
czcionek, wyróżnień.



Przekształca i 
modyfikuje proste 
rysunki obiektowe 
(rozciąga, 
zniekształca, zmienia
kolor obramowania
i wypełnienia, grupuje
i rozgrupowuje).

Wykorzystuje style, 
tworzy spis treści 
długiego dokumentu.

Program do 
tworzenia prezentacji

Uruchamia program
Podaje przykład 
programu do 
tworzenia prezentacji
Zna najważniejsze 
zasady tworzenia 
prezentacji

Potrafi umieszczać 
pole tekstowe i 
elementy graficzne 
na slajdzie

Tworzy slajdy z 
dźwiękami, tabelami, 
zdjęciami i 
wykresami

Potrafi wykonać 
prostą prezentację z 
efektami animacji i 
przejściami pomiędzy
slajdami

Potrafi wykonać 
złożoną prezentację 
z efektami animacji i 
przejściami pomiędzy
slajdami

W internecie Zna różnice 
pomiędzy 
wyszukiwarką i 
przeglądarką 
internetową

Zna rodzaje licencji 
autorskich

Zna zasady Netykiety
i stosuje je w 
praktyce

Potrafi podać 
przykłady 
przeglądarek 
internetowych i 
wyszukiwarek w tym 
wyszukiwarek plików 
Creative Commons

Zawsze podaje 
źródła

Potrafi odróżnić hasło
wyszukiwawcze od 
adresu internetowego
i podać elementy 
adresu internetowego

Przestrzega praw 
autorskich

Samodzielnie potrafi 
znaleźć pożądane 
informacje
Stosuje właściwy 
dobór słów 
kluczowych

Potrafi zawęzić 
wyniki wyszukiwania 
stosując opcje 
zaawansowane jak 
cudzysłów czy 
minusy



Zna zasady 
bezpieczeństwa i 
stosuje je w praktyce

Zapoznaje się z 
warunkami umowy

Zakłada konto 
pocztowe z pomocą 
nauczyciela

Wymienia wady i 
zalety pracy w 
chmurze
Korzysta ze 
wspólnych 
dokumentów Google 
i współpracuje w ich 
redagowaniu

Samodzielnie 
zakłada konto 
pocztowe

Scratch zmienia tło i postaci 
duszków

Potrafi korzystać z 
bloków do rysowania 
na scenie

Układa skrypt 
przesuwania duszka 
po ekranie i wyjaśnia 
jego działanie

Tworzy i 
wykorzystuje własny 
blok bez parametru.

Układa skrypty 
ustalania warunków 
początkowych

Układa skrypt 
wykorzystujący pętlę 
zawsze i blok 
warunkowy jeżeli i 
wyjaśnia
jego działanie.

Tworzy i 
wykorzystuje własny 
blok z parametrem.

ułożyć skrypt 
wykorzystujący pętlę 
zawsze i złożony blok
warunkowy



Wykorzystuje w 
skrypcie animację za 
pomocą zmiany 
kostiumu

Potrafi losować liczby
z podanego zakresu.

Rozumie, co to jest 
operacja modulo

Wykorzystuje w 
skrypcie animację za 
pomocą przesuwania
duszka z 
wykorzystaniem
prawidłowego odbicia
od brzegu ekranu

Potrafi zapisywać 
liczby za pomocą 
zmiennej typu lista

Potrafi wykorzystać 
operację modulo do 
sprawdzenia, czy 
liczba jest parzysta

Wykorzystuje w 
skrypcie dźwięki

Potrafi znajdować 
minimum kilku 
wylosowanych liczb.

Potrafi utworzyć 
skrypt znajdowania 
kolejnych liczb 
pierwszych z 
wykorzystaniem listy i
własnego bloku

Algorytmy

Potrafi zdefiniować 
pojęcia algorytmu i 

Opisuje algorytm
Euklidesa.

Potrafi opisać pojęcie
rekurencji i zbudować
skrypt rekurencyjny w
Scratchu

Opisuje, na czym 
polega problem wież 
Hanoi i potrafi go 
analizować na 
przykładzie kilku 
krążków

Opisuje i stosuje
obie wersje 

Potrafi zbudować 
własny skrypt 
rekurencyjny w 
Scratchu oraz 
zanalizować i opisać 
jego działanie

Zapisuje algorytm 
Euklidesa w Scratchu



schematu blokowego
oraz zna sposoby 
znajdowania NWD

algorytmu Euklidesa

Opisuje ciąg 
Fibonacciego i 
oblicza jego kolejne 
wyrazy

Opisuje zagadnienie 
porządkowania i 
algorytm sortowania 
przez scalanie

Tworzenie filmu Potrafi importować 
napisy i obrazy do 
programu Photo 
Story

Tworzy film na 
podstawie jednego 
obrazu statycznego

Potrafi stosować 
swobodny ruch 
kamery w programie 
Photo Story

Potrafi płynnie 
zmieniać kierunek 
ruchu kamery w 
programie Photo 
Story.
Potrafi określić czas 
trwania efektu w 
filmie

Stosuje własne 
rozwiązania, 
uzyskując ciekawe 
efekty w tworzonym 
filmie

Montaż filmu Potrafi importować 
obrazy i filmy do 
programu Movie 
Maker

Stosuje efekty 
wizualne dla 
wybranych sekwencji
filmu.

Samodzielnie określa
parametry filmu 
podczas jego 
zapisywania

Potrafi trafnie dobrać 
czas trwania efektu w
filmie

Poszukuje 
niekonwencjonalnych
rozwiązań do 
uatrakcyjnienia 
wykonywanej pracy


