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Wymagania edukacyjne 

Przedmiot: Informatyka 

Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum „Informatyka na czasie”. Zakres podstawowy.  

Klasa: I 

OCENA Uszczegółowione efekty kształcenia. 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Niedostateczny Nie uczęszcza na zajęcia (50% nieobecności). 
Przeważająca większość ocen to niedostateczne. 
Brak zeszytu przedmiotowego. 
Nie opanował materiału nauczania. 

Dopuszczający Poprawił oceny niedostateczne na dopuszczające lub wyższe. 
Uzupełnia na bieżąco zeszyt przedmiotowy. 
Opanował minimum nauczania. 
Zna regulamin BHP i stosuje się do niego. 
Wie, na czym polega cyberbezpieczeństwo. 
Komunikuje się za pomocą Internetu. 
Sformatować tekst w edytorze Word. 
Stworzyć prostą prezentację na wybrany temat. 
Posługiwać się oprogramowaniem biurowym i graficznym. 

dostateczny Wymagania dla oceny dopuszczającej oraz dodatkowo: 
Wymienić elementy zestawu komputerowego. 
Bezpiecznie korzystać z Internetu, wyszukując informacje na dowolny temat . 
Wstawić do dokumentu i sformatować tabelę. 
Tworzyć i formatować wykresy. 
Dodać animację i dźwięk do prezentacji. 
Zdefiniować pojęcie „algorytmu”. 
Stworzyć prostą stronę za pomocą CMS. 
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dobry Wymagania dla oceny dostatecznej oraz dodatkowo:  
Wymienić najważniejsze elementy prawa autorskiego i przestrzegać go. 
Wymienić i scharakteryzować najważniejsze elementy zestawu komputerowego. 
Opisać budowę sieci komputerowej. 
Tworzyć dokumenty wielostronicowe. 
Wstawiać obiekty do dokumentu (np. wykresy, WordArty i inne). 
Zaprezentować swoją prezentację multimedialną. 
Stosować wybrane formuły i funkcje. 
Tworzyć formularze i raporty. 
Retuszować zdjęcia. 
Korzystać z oprogramowania graficznego, by zaprojektować własne elementy strony www. 
Dodać obiekty (grafika, hiperłącza) na swoją stronę WWW. 

Bardzo dobry Wymagania dla oceny dobrej oraz dodatkowo:  

Bardzo dobrze opanował materiał nauczania. 
Sprawnie komunikować się i wyszukiwać wszelkie informacje za pomocą Internetu. 
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony danych  w sieciach komputerowych. 
Stworzyć spis treści i konspekt do dokumentu wielostronicowego. 
Dodać spis treści do prezentacji i wykonać nawigację. 
Sprawnie prowadzić pokaz prezentacji. 
Wykorzystywać wszystkie formuły i funkcje.  
Potrafi tworzyć i uruchamiać kwerendy. 
Dodawać efekty i dźwięk do filmu. 
Dodać do strony film i tabelę oraz listę. 
Tworzyć stronę WWW wraz z podstronami. 
Tworzyć program komputerowy za pomocą wybranego środowiska programistycznego. 

Celujący Wymagania dla oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo:  
Biegle posługiwać się Internetem oraz poznanymi programami użytkowymi, wykorzystując je do wykonywania różnych zadań. 
Sprawnie posługiwać się językiem HTML oraz tworzyć rozbudowane strony WWW, które publikuje w Internecie. 
Tworzyć własne, oryginalne projekty podczas zajęć. 
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