WYMAGANIA EDUKACYJNE z INFORMATYKI
klasa V

Tytuł
w podręczniku

Numer i temat
lekcji

celującą

Wymagania na ocenę
dobrą
dostateczną

bardzo dobrą

dopuszczającą

niedostateczną

Dział 1. Rozwiązywanie problemów. W świecie programowania
Uczeń na zajęciach osiągnął następujące umiejętności i wiadomości:
1.1.
Rozwiązywanie
problemów
z wykorzystaniem
komputera

Temat 1.
Rozwiązywanie
problemów
z wykorzystaniem komputera.
(1 godz.)

• wymienia przykłady
problemów, z którymi spotyka się na
co dzień, i szczegółowo je charakteryzuje,
• wymienia i porządkuje kolejne etapy
prowadzące do rozwiązania sytuacji zadaniowej oraz uzasadnia zastosowaną
kolejność etapów,
• szczegółowo charakteryzuje pojęcia: dane, szukane, analiza
danych, analiza szukanych, sortowanie,
• wyjaśnia i podaje
przykłady, kiedy
rozwiązanie sytuacji
problemowej jest
niemożliwe,
• charakteryzuje konkretne sytuacje, kiedy należy odstąpić
od danego rozwiąza-

• wymienia przykłady
problemów, z którymi spotyka się na
co dzień,
• wymienia i porządkuje kolejne etapy
prowadzące do rozwiązania sytuacji zadaniowej,
• wyjaśnia pojęcia:
dane, szukane, analiza danych, analiza
szukanych, sortowanie,
• rozumie i wyjaśnia,
kiedy rozwiązanie
sytuacji problemowej jest niemożliwe,
• podaje przykłady
sytuacji i wyjaśnia,
kiedy należy odstąpić
od danego rozwiązania lub poszukać innego,
• samodzielnie rozwiązuje problem praktyczny – rysuje plan
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• podaje 1–2 przykłady problemów,
z którymi spotyka
się na co dzień,
• wymienia i razem
z innymi porządkuje
kolejne etapy prowadzące do rozwiązania sytuacji zadaniowej,
• zna i rozumie pojęcia: dane, szukane,
analiza danych,
analiza szukanych,
sortowanie,
• rozumie, kiedy
rozwiązanie sytuacji
problemowej jest
niemożliwe,
• podaje kilka przykładów sytuacji,
kiedy należy odstąpić od danego rozwiązania lub poszukać innego,
• wspólnie z innymi
rozwiązuje problem

• z pomocą nauczyciela podaje przykład problemu,
z którym spotyka
się na co dzień,
• pracując z innymi,
porządkuje kolejne
etapy prowadzące
do rozwiązania sytuacji zadaniowej,
• rozumie pojęcia:
dane, szukane,
analiza danych,
analiza szukanych,
sortowanie,
• wie, że niekiedy
rozwiązanie sytuacji problemowej
jest niemożliwe,
• podaje przykład
sytuacji, kiedy należy odstąpić od
danego rozwiązania lub poszukać
innego,
• wspólnie z innymi
rozwiązuje prosty

• nawet z pomocą
nauczyciela ma
trudność z podaniem przykładu
problemu, z którym
spotyka się na co
dzień,
• nawet z pomocą
nauczyciela ma
trudność z porządkowaniem kolejnych etapów prowadzących do rozwiązania sytuacji
zadaniowej,
• dopiero po wysłuchaniu wyjaśnienia
innych rozumie pojęcia: dane, szukane, analiza danych,
analiza szukanych,
sortowanie,
• po wyjaśnieniu wie,
że czasem rozwiązanie sytuacji problemowej jest niemożliwe,

• nawet z pomocą
nauczyciela nie podaje przykładu problemu, z którym
spotyka się na co
dzień,
• nie podejmuje żadnych działań związanych z porządkowaniem kolejnych
etapów prowadzących do rozwiązania
sytuacji zadaniowej,
• nie rozumie pojęć:
dane, szukane, analiza danych, analiza
szukanych, sortowanie,
• nie rozumie, że
czasem rozwiązanie
sytuacji problemowej jest niemożliwe,
• nawet z pomocą
nauczyciela nie podaje przykładu sytuacji, kiedy należy
odstąpić od danego

• nawet z pomocą
nauczyciela ma
trudność z podaniem przykładu sytuacji, kiedy należy
odstąpić od danego
rozwiązania lub poszukać innego,
• ma trudność nawet
współpracując z innymi z rozwiązaniem prostego problemu praktycznego – z narysowaniem planu swojej
drogi do szkoły
w edytorze grafiki
Paint z wykorzystaniem linii siatki,
• mimo pomocy nauczyciela ma trudności z podaniem
przykładu sortowania elementów w
dowolnym
zbiorze.
• charakteryzuje pod- • wyjaśnia podstawo- • wyjaśnia przynajm- • rozumie podsta• po wyjaśnieniu rostawowe pojęcia
we pojęcia związane
niej 3 z podstawowowe pojęcia zwią- zumie podstawowe
związane z arkuszem z arkuszem kalkulawych pojęć związazane z arkuszem
pojęcia związane z
kalkulacyjnym: kocyjnym: kolumna,
nych z arkuszem
kalkulacyjnym: koarkuszem kalkulalumna, wiersz, kowiersz, komórka,
kalkulacyjnym spolumna, wiersz, kocyjnym: kolumna,
mórka, adres komór- adres komórki, pasek śród następujących: mórka, adres kowiersz, komórka,
ki, pasek formuły
formuły,
kolumna, wiersz,
mórki, pasek foradres komórki, paoraz wyjaśnia je in- • wyjaśnia, na czym
komórka, adres
muły,
sek formuły,
nym,
polega edycja danych komórki, pasek for- • wie, że w arkuszu • po wyjaśnieniu wie,
muły,
• charakteryzuje
oraz wprowadzanie
kalkulacyjnym
że w arkuszu kalkui tłumaczy innym, na
i kasowanie danych • wie, na czym polemożna edytować
lacyjnym można
czym polega edycja
w arkuszu kalkulacyj- ga edycja danych
dane oraz je
edytować dane,
nia lub poszukać inswojej drogi do szko- praktyczny – rysuje
problem praktycznego,
ły w edytorze grafiki
plan swojej drogi
ny – rysuje plan
Paint
z
wykorzystado
szkoły
w
edytoswojej drogi do
• twórczo rozwiązuje
niem linii siatki,
rze grafiki Paint
szkoły w edytorze
problem praktyczny
z wykorzystaniem
grafiki Paint z wy– rysuje plan swojej • podaje kilka przykłalinii siatki,
korzystaniem linii
drogi do szkoły
dów sortowania
siatki,
w edytorze grafiki
elementów w zbio- • podaje kilka przyPaint z wykorzystarach – uporządkokładów sortowania • podaje przykład
niem linii siatki i wywanym i nieupoelementów w zbiosortowania elejaśnia innym podjęte rządkowanym.
rach – uporządkomentów w dowoldziałania,
wanym i nieuponym zbiorze.
rządkowanym
• podaje wiele przykładów sortowania
• podaje po jednym
elementów w zbioprzykładzie sortorach – uporządkowania elementów
wanym i nieuporządw zbiorach – upokowanym.
rządkowanym i nieuporządkowanym

1.2.
Poznajemy arkusz
kalkulacyjny

Temat 2.
Poznajemy arkusz kalkulacyjny.
(1 godz.)
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rozwiązania lub poszukać innego,
• nie podejmuje działań z rozwiązaniem
prostego problemu
praktycznego – z narysowaniem planu
swojej drogi do
szkoły w edytorze
grafiki Paint,
• nie podaje żadnego
przykładu sortowania elementów
w dowolnym
zbiorze.

• nie zna i nie rozumie
podstawowych pojęć związanych z arkuszem kalkulacyjnym: kolumna,
wiersz, komórka, adres komórki, pasek
formuły,
• nie rozumie i nie
wie, jak w arkuszu
kalkulacyjnym można edytować dane,

•

•

•

1.3.
Rozwiązywanie
problemów
w arkuszu kalkulacyjnym

Temat 3.
Rozwiązywanie
problemów
w arkuszu kalkulacyjnym.
(2 godz.)

•

•

•

danych oraz wprowadzanie i kasowanie
danych w arkuszu
kalkulacyjnym,
korzystając z różnych
narzędzi, potrafi dopasować szerokość
komórki do wprowadzonych danych,
wstawiać wiersze i
kolumny w arkuszu,
korzystając z zaawansowanych narzędzi
arkusza kalkulacyjnego, umie wykonać
w tabeli arkusza plan
lekcji wraz z obramowaniem i cieniowaniem komórek,
potrafi zaznaczać,
wstawiać i usuwać
komórki, wykonywać
obramowanie i cieniowanie tabeli arkusza oraz wyjaśnia te
czynności innym.
rozumie i wyjaśnia,
co to jest bilans oraz
w jakich sytuacjach
jest sporządzany,
korzysta z zaawansowanych możliwości
arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia do
rozwiązywania problemów,
wie, jakie są funkcje
arkusza oraz jak ko-

nym,
oraz wprowadzanie wprowadzać i ka- • nawet z pomocą
• nie potrafi dopasoi
kasowanie
danych
sować,
• potrafi dopasować
nauczyciela ma
wać szerokości kow arkuszu kalkula- • z pomocą nauczyszerokość komórki
trudność z dopasomórki do wprowacyjnym,
do wprowadzonych
ciela potrafi dopawaniem szerokości
dzonych danych,
danych, wstawiać
• potrafi dopasować
sować szerokość
komórki do wpro- • nie podejmuje dziawiersze i kolumny
szerokość komórki
komórki do wprowadzonych danych, łań związanych
w arkuszu,
do wprowadzonych wadzonych danych, • nawet z pomocą
z wykonaniem
danych,
• umie wykonać
• z pomocą nauczynauczyciela ma
w tabeli arkusza plaw tabeli arkusza plan • umie wykonać
ciela wykonuje
trudność z wykonanu lekcji,
lekcji wraz z obraw tabeli arkusza
w tabeli arkusza
niem w tabeli arku- • nie podejmuje dziamowaniem i cienioplan lekcji wraz
plan lekcji wraz
sza planu lekcji,
łań związanych
waniem komórek,
z obramowaniem
z obramowaniem • nawet z pomocą
z zaznaczaniem kolub cieniowaniem
komórek,
• potrafi zaznaczać,
nauczyciela ma
mórek arkusza, wykomórek,
wstawiać i usuwać
• z pomocą nauczytrudność z zaznakonywaniem obrakomórki, wykonywać • potrafi zaznaczać
ciela zaznacza koczaniem komórek
mowania i cienioobramowanie i ciekomórki, wykonymórki, wykonuje
arkusza, wykonywania tabeli arkusza.
niowanie tabeli
wać obramowanie
obramowanie
waniem obramoarkusza.
i cieniowanie tabeli
i cieniowanie tabeli wania i cieniowania
arkusza.
arkusza.
tabeli arkusza.

• rozumie i wyjaśnia,
co to jest bilans,
• korzysta z arkusza
kalkulacyjnego jako
narzędzia do rozwiązywania problemów,
• wie, jakie są funkcje
arkusza oraz jak korzystać z wybranych
funkcji arkusza kalkulacyjnego,
• stosuje autosumo-
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• rozumie, co to jest • po wyjaśnieniach
• nawet po wyjaśniebilans,
rozumie, co to jest
niu nauczyciela ma
bilans,
trudność ze zrozu• korzysta z arkusza
mieniem, co to jest
kalkulacyjnego jako • z pomocą nauczybilans,
narzędzia do rozciela korzysta
wiązywania proz arkusza kalkula- • z pomocą nauczystych problemów,
cyjnego jako narzę- ciela korzysta
dzia do rozwiązyz arkusza kalkula• wie, jak korzystać
cyjnego,
z wybranych funkcji wania prostych
problemów,
arkusza kalkulacyj• z pomocą nauczynego,
• wie, jak korzystać
ciela korzysta
z wybranej funkcji
z wybranej funkcji
• stosuje autosumo-

• nie rozumie, co to
jest bilans,
• nie korzysta
z arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia
do rozwiązywania
prostych problemów,
• nie korzysta z funkcji
arkusza kalkulacyjnego,
• nie potrafi nadać

•

•

•

1.4.
Prezentujemy
dane i wyniki
w postaci
wykresów

Temat 4.
Prezentujemy
dane i wyniki
w postaci wykresów.
(1 godz.)

•

•

•

rzystać z wybranych
funkcji arkusza kalkulacyjnego, i wyjaśnia
to innym,
potrafi wykonać tabelę z danymi
w arkuszu według
wzoru, scalić i wyśrodkować komórki,
stosuje autosumowanie, nadaje liczbom
format walutowy (zł)
oraz sprawdza poprawność wykonanych operacji,
oblicza bilans końcowy, sprawdza poprawność wykonanych działań oraz wyjaśnia te czynności
innym.
wyjaśnia, co to jest
wykres i na czym polega wstawianie wykresów w arkuszu
kalkulacyjnym,
korzystając z zaawansowanych narzędzi
arkusza kalkulacyjnego, potrafi wstawić
czytelny wykres i wyjaśnia tę czynność innym,
umie sformatować
wykres według wzoru, nadając mu estetyczny wygląd, oraz
wie, że wykresy moż-

wanie, nadaje liczwanie,
bom format waluto- • oblicza bilans końwy (zł),
cowy.
• oblicza bilans końcowy i sprawdza poprawność wykonanych działań.

arkusza kalkulacyjarkusza kalkulacyjliczbom formanego,
nego,
tu walutowego (zł),
• nadaje liczbom
• z pomocą nauczy- • nie oblicza bilansu
format walutowy
ciela nadaje liczbom końcowego.
(zł),
format walutowy
(zł),
• z pomocą nauczyciela oblicza bilans • nawet z pomocą
końcowy.
nauczyciela ma
trudność z obliczaniem bilansu końcowego.

• wie, co to jest wykres • wie, na czym polega • z pomocą nauczy- • nawet z pomocą
• nie rozumie, na
i na czym polega
wstawianie wykreciela rozumie, na
nauczyciela ma
czym polega wstawstawianie wykresów w arkuszu kalczym polega wstatrudność ze zrozuwianie wykresów
sów w arkuszu kalku- kulacyjnym,
wianie wykresów w mieniem, na czym
w arkuszu kalkulalacyjnym,
arkuszu kalkulacyjpolega wstawianie
cyjnym,
• potrafi wstawić
nym,
wykresów
• potrafi wstawić czyczytelny wykres,
• nie potrafi wstawić
w arkuszu kalkulatelny wykres i wyja- • umie sformatować • potrafi wstawić
wykresu,
cyjnym,
śnia tę czynność inniekompletny wywykres oraz wie,
• nie umie sformatonym,
• nawet z pomocą
dlaczego się je two- kres,
wać wykresu.
nauczyciela ma
• umie samodzielnie
rzy.
• umie z pomocą
sformatować wykres
nauczyciela sforma- trudność ze wstaoraz wie, że wykresy
tować wykres i wie, wianiem wykresów,
można tworzyć do
co on przedstawia. • nawet z pomocą
danych lub wyników.
nauczyciela napotyka na trudność
przy formatowaniu
wykresu.
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1.5.
Nauka i zabawa
w środowisku
Scratch

Temat 5.
Nauka i zabawa
w środowisku
Scratch.
(1 godz.)

•

•

•

•

1.6.
Programowanie
z użyciem własnych rysunków

Temat 6.
Programowanie
z użyciem własnych rysunków.
(2 godz.)

•

•

•

1.7.

Temat 7.

•

na tworzyć do danych lub wyników.
zna zasady pracy
w środowisku Scratch, charakteryzuje je
i wyjaśnia innym,
kreatywnie programuje ciekawe zdarzenia i przewiduje
ich skutki,
realizując kreatywne
pomysły, korzysta
z różnych kategorii
bloczków w środowisku Scratch,
rozumie, wyjaśnia
innym i podaje przykłady, jakie możliwości daje programowanie.
nabył umiejętności
i tworzy własne
rysunki w środowisku
Scratch oraz wyjaśnia
innym kolejno wykonywane czynności,
realizując własne,
kreatywne pomysły,
programuje grę
z użyciem opcji zliczania punktów,
stosuje kreatywne
rozwiązania dla osiągnięcia danego efektu końcowego oraz
prezentuje własny
projekt.
zna zasady pracy

• zna zasady pracy
w środowisku Scratch i wyjaśnia je
innym,
• potrafi zaprojektować zdarzenia
i przewidywać ich
skutki,
• umie korzystać
z różnych kategorii
bloczków w środowisku Scratch,
• rozumie i wyjaśnia
innym, jakie możliwości daje programowanie.

• zna zasady pracy
w środowisku
Scratch,
• potrafi zaprojektować zdarzenia
w Scratch według
własnego pomysłu,
• wie, jak korzystać
z różnych kategorii
bloczków w środowisku Scratch,
• rozumie, jakie możliwości daje programowanie.

• wie, do czego służy
środowisko Scratch,
• potrafi zaprojektować ruch postaci
w środowisku
Scratch według
własnego pomysłu,
• umie korzystać
z kilku kategorii
bloczków w środowisku Scratch,
• wie, że programowanie daje duże
możliwości.

• wie, co to jest środowisko Scratch,
• z pomocą nauczyciela projektuje ruch
postaci w środowisku Scratch,
• z pomocą nauczyciela korzysta
z kilku kategorii
bloczków w środowisku Scratch,
• po wyjaśnieniach
nauczyciela rozumie, że programowanie daje duże
możliwości.

• nie wie, do czego
służy środowisko
Scratch,
• nie potrafi zaprojektować nawet prostego ruchu postaci
w środowisku
Scratch,
• nie korzysta nawet
z kilku kategorii
bloczków w środowisku Scratch,
• nie rozumie, jakie
możliwości daje programowanie.

• nabył umiejętności • tworzy rysunki
• tworzy proste
• z pomocą nauczy- • nie tworzy nawet
i tworzy własne ryw środowisku
rysunki w środociela tworzy proste
prostych rysunków
sunki w środowisku
Scratch,
wisku Scratch,
rysunki w środowiw środowisku
Scratch,
sku
Scratch,
Scratch,
• we współpracy
• z pomocą nauczy• potrafi samodzielnie
z innymi potrafi zaciela programuje
• z pomocą nauczy- • nie potrafi zaprozaprogramować grę
programować grę
grę z użyciem opcji
ciela programuje
gramować prostej
z użyciem opcji zliz użyciem opcji zlizliczania punktów,
prostą grę z użygry z użyciem opcji
czania punktów,
czania punktów,
ciem opcji zliczania
zliczania punktów,
• stosuje różne inpunktów,
• stosuje właściwe
• stosuje różne instrukcje, nie zaw• nie stosuje instrukinstrukcje dla osiąstrukcje, nie zawsze sze prezentując
• z pomocą nauczycji w środowisku
gnięcia danego efek- planując dany efekt efekty innym.
ciela stosuje różne
Scratch i nie pretu końcowego oraz
końcowy, oraz preinstrukcje, nie prezentuje efektu końprezentuje własny
zentuje efekty
zentując efektu
cowego.
projekt.
pracy.
końcowego.

• zna zasady pracy

• zna zasady pracy
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• zna zasady pracy

• tworzy proste pro-

• nie tworzy nawet

Tworzenie i testowanie programów w środowisku Scratch

Tworzenie
i testowanie
programów
w środowisku
Scratch.
(2 godz.)

Podsumowanie
działu 1

Temat 8.
Ćwiczenia sprawdzające wiadomości i umiejętności z działu Rozwiązywanie problemów. W świecie programowania.
(1 godz.)

Tytuł
w podręczniku

Numer i temat
lekcji

w środowisku Scratch w środowisku
w środowisku
w środowisku
jekty w środowisku
najprostszych proi korzysta z nich do
Scratch i korzysta
Scratch i korzysta
Scratch i korzysta
Scratch tylko z pojektów w środowitworzenia twórczych z nich do tworzenia
z nich do tworzenia z nich do tworzenia mocą nauczyciela,
sku Scratch,
projektów,
ciekawych, samoprostych projektów, projektów we
• z pomocą nauczy- • nie szuka nawet
dzielnych projektów, • szuka prostych rozwspółpracy
• szuka kreatywnych
ciela szuka prostych prostych rozwiązań
z innymi,
rozwiązań proble• szuka ciekawych
wiązań problemów
rozwiązań probleproblemów programów programistyczrozwiązań probleprogramistycznych, • pracując z innymi,
mów programimistycznych,
nych,
mów programistycz- • umie zaprogramoszuka prostych
stycznych,
• nie potrafi stosować
rozwiązań proble- • z pomocą nauczy• wdraża własne, twór- nych,
wać prostą grę
zmiennej czas,
mów programicze pomysły, pro• wdraża własne poz zastosowaniem
ciela stosuje zmien- • nie korzysta z opcji
stycznych,
gramując ciekawe gry mysły, programując
zmiennej czas,
ną czas,
pisania w środowiz zastosowaniem
gry z zastosowaniem • korzysta z opcji
• umie zastosować
• z pomocą nauczysku Scratch.
zmiennej czas,
zmiennej czas,
zmienną czas,
pisania w środowiciela korzysta
• realizuje własne,
• realizuje własne,
sku Scratch.
• wie, jak korzystać
z opcji pisania
ciekawe pomysły, ko- pomysły, korzystając
z opcji pisania
w środowisku
rzystając z opcji pisa- z opcji pisania w śrow środowisku
Scratch.
nia w środowisku
dowisku Scratch.
Scratch.
Scratch, i wyjaśnia te
czynności innym.

celującą

Wymagania na ocenę
dobrą
dostateczną

bardzo dobrą

dopuszczającą

niedostateczną

Dział 2. Możliwości komputerów i sieci – zastosowanie techniki cyfrowej
Uczeń na zajęciach osiągnął następujące umiejętności i wiadomości:
2.1.
Opracowujemy
projekt o bezpieczeństwie komputera i danych

Temat 9.
Opracowujemy
projekt o bezpieczeństwie
komputera
i danych.

• wyjaśnia na kon• wyjaśnia znaczenie • zna pojęcia: auto- • rozumie pojęcia:
• wie, co to jest pro- •
kretnych przykłapojęć: automatyczmatyczna aktualiautomatyczna akgram antywirusowy,
dach pojęcia: autona aktualizacja, zazacja, zapora sietualizacja, zapora • dopiero po wyjamatyczna aktualizapora sieciowa, prociowa, program an- sieciowa, program
śnieniu rozumie, że
cja, zapora sieciowa, gram antywirusowy, tywirusowy,
antywirusowy,
należy zabezpieczać
program antywiru- • wymienia czynniki • wie, jakie są czyn- • wie, że należy zakomputer i jego
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nie zna i nie rozumie pojęć: automatyczna aktualizacja,
zapora sieciowa,
program antywirusowy,

(2 godz.)

2.2. Korzystamy
z nowoczesnych
źródeł informacji

Temat 10.
Korzystamy
z nowoczesnych
źródeł informa-

sowy,
• wyjaśnia innym
i podaje przykłady,
jakie są czynniki
wpływające na właściwe zabezpieczenie
komputera wraz
z oprogramowaniem,
• rozumie i wyjaśnia
innym, dlaczego
warto dbać o komputer i przechowywane pliki oraz pokazuje, jak wykonywać tego typu czynności,
• potrafi zaplanować
działania i korzysta
z własnych, kreatywnych pomysłów
podczas opracowywania projektu
w formie prezentacji
na temat bezpieczeństwa komputera i danych,
• w ciekawy sposób
umie zaprezentować
projekt na forum
klasy oraz wyjaśnia
szczegóły związane
z pracą nad projektem.
• zna liczne korzyści
wynikające ze stosowania nowoczesnych źródeł in-

•

•

•
•

wpływające na właściwe zabezpieczenie
komputera wraz
z oprogramowaniem,
rozumie i wyjaśnia,
dlaczego warto dbać •
o komputer i przechowywane pliki,
potrafi zaplanować
działania i opraco- •
wać projekt w formie krótkiej prezentacji na temat bezpieczeństwa komputera i danych,
umie zaprezentować •
projekt na forum
klasy,
umie zaprezentować
projekt na forum
klasy oraz omawia
prace nad projektem.

• zna i omawia wiele
korzyści wynikających ze stosowania
nowoczesnych źró-
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niki wpływające na
bezpieczać kompuoprogramowanie, •
właściwe zabezpieter wraz z oprogra- • wie, że warto dbać
czenie komputera
mowaniem,
o komputer,
wraz z oprogramo- • wie, że warto dbać • z pomocą innych
waniem,
o komputer i przeopracowuje projekt
rozumie, dlaczego
chowywane pliki,
w formie krótkiej
•
warto dbać
• potrafi wraz
prezentacji na teo komputer i przez grupą opracować
mat bezpieczeństwa
chowywane pliki,
projekt w formie
komputera i danych,
potrafi opracować
krótkiej prezentacji • ma trudności ze
•
projekt w formie
na temat bezpiezrozumieniem, jak
krótkiej prezentacji
czeństwa kompuzaprezentować prona temat bezpietera i danych,
jekt na forum klasy.
czeństwa kompute- • wie, jak zaprezenra i danych,
tować projekt na
umie zaprezentoforum klasy.
wać projekt na forum klasy.

• zna i wymienia
wiele korzyści wynikających ze stosowania nowocze-

nie dostrzega potrzeby zabezpieczania komputera wraz
z oprogramowaniem,
nie dostrzega konieczności dbania o
komputer
i pliki,
nawet z pomocą
innych nie podejmuje działań związanych z opracowaniem projektu
w formie krótkiej
prezentacji na temat bezpieczeństwa komputera
i danych,
• nie wie, jak zaprezentować projekt
na forum klasy.

• zna kilka korzyści
wynikających ze
stosowania nowoczesnych źródeł

• wie, że istnieją
nowoczesne źródła informacji,
• zna pojęcia: prze-

• nie wie, że istnieją
nowoczesne źródła informacji i nie
zna korzyści wyni-

cji.
(1 godz.)
•

•

•

2.3.
Tworzymy opracowania
z wykorzystaniem
aplikacji komputerowych

Temat 11.
•
Tworzymy opracowania
z wykorzystaniem aplikacji
komputerowych.
(2 godz.)
•

•

formacji i omawia
ich zastosowania
w różnych dziedzinach życia,
szczegółowo wyjaśnia na forum klasy
pojęcia: przekaz
multimedialny,
przekaz interaktywny, otwarte zasoby edukacyjne,
wyjaśnia innym, jak
korzystać z internetowych encyklopedii, słowników
i innych zasobów
multimedialnych,
wyjaśnia innym
konieczność przestrzegania praw
autorskich i podaje
liczne przykłady.
wyjaśnia innym, na
czym polegają aplikacje komputerowe, i pokazuje, jak
wykorzystać możliwości aplikacji do
utworzenia prezentacji multimedialnej
na dany temat,
stosuje różne narzędzia programów
komputerowych do
realizacji własnych,
twórczych pomysłów,
potrafi wykonać

deł informacji,
snych źródeł informacji,
• omawia pojęcia:
przekaz multime• rozumie pojęcia:
dialny, przekaz inprzekaz multimeteraktywny, otwardialny, przekaz inte zasoby edukateraktywny,
cyjne,
otwarte zasoby
edukacyjne,
• umie korzystać
• umie korzystać
z internetowych
encyklopedii,
z wybranych zasłowników i innych
sobów internetozasobów multimewych i multimedialnych,
dialnych,
• wyjaśnia innym, jak • wyjaśnia, na czym
przestrzegać praw
polega przestrzeautorskich i podaje
ganie praw autorprzykłady.
skich.

• wyjaśnia innym, jak
wykorzystać możliwości aplikacji komputerowych do
utworzenia prezentacji multimedialnej
na dany temat,
• stosuje różne narzędzia programów
komputerowych do
realizacji zadań,
• potrafi wykonać
ciekawą prezentację
multimedialną na
dany temat,
• zna wiele możliwości
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informacji,
kaz multimedialkających ze stony,
przekaz
intesowania nowocze• zna pojęcia: przeraktywny,
snych źródeł inkaz multimedialformacji,
ny, przekaz inte• po wysłuchaniu
raktywny, otwarte
instrukcji rozumie, • nie zna pojęć:
zasoby edukacyjże za pośrednicprzekaz multimene,
twem internetu
dialny, przekaz inmożna korzystać
teraktywny,
• wie, że za pośredz wybranych zaotwarte zasoby
nictwem internetu
sobów internetoedukacyjne,
można korzystać
wych i multimez wybranych zaso• nie rozumie, że za
dialnych,
bów internetopośrednictwem
wych i multime• po wyjaśnieniu
internetu można
dialnych,
nauczyciela rozukorzystać z wymie, na czym pobranych zasobów
• wie, na czym polega
przestrzegainternetowych
lega przestrzeganie
praw
autori multimedialnych,
nie praw autorskich.
• nie wie, na czym
skich.
polega przestrzeganie praw autorskich.

• potrafi wykorzystać • wie, że można
• po wyjaśnieniu
• nie wie i nie rozumożliwości aplikawykorzystać możrozumie, że można
mie, jak można wycji komputerowych
liwości aplikacji
wykorzystać możkorzystać możliwodo utworzenia prekomputerowych do
liwości aplikacji
ści aplikacji kompuzentacji multimeutworzenia prezenkomputerowych
terowych do utwodialnej na dany
tacji multimedialdo utworzenia prerzenia prezentacji
temat,
nej na dany temat,
zentacji multimemultimedialnej na
dialnej na dany
dany temat,
• stosuje wybrane
• we współpracy
temat,
narzędzia prograz innymi stosuje
• nie stosuje narzędzi
mów komputerowybrane narzędzia • z trudnością stosuprogramów komwych,
programów komje wybrane narzęputerowych podputerowych,
dzia programów
czas realizacji za• potrafi wykonać
komputerowych,
dań,
prezentację multi- • we współpracy
medialną na dany
z innymi potrafi
• nawet we współ- • nie potrafi wykotemat,
wykonać prezentapracy z innymi ma
nać prezentacji
cję multimedialną
trudność z wykomultimedialnej na
• zna możliwości

•

2.4.
Kopiujemy zdjęcia
i filmy do własnych opracowań

Temat 12.
Kopiujemy zdjęcia i filmy do
własnych opracowań.
(1 godz.)

•

•

•

•

2.5.
Komunikujemy się

Temat 13.
Komunikujemy

•

ciekawą prezentację
multimedialną na
dany temat, wdrażając własne
pomysły,
zna wiele możliwości programu PowerPoint, stosuje je
podczas wykonywania projektów
oraz wyjaśnia innym
stosowanie narzędzi
programu.
wyjaśnia innym, na
czym polega kopiowanie plików oraz
pokazuje, jak się
wykonuje tego typu
czynności,
pokazuje na konkretnych przykładach, jak kopiować
pliki graficzne i filmowe do komputera,
wymienia i omawia
liczne korzyści wynikające z umiejętności kopiowania
plików,
wyjaśnia konieczność respektowania
prawa do ochrony
wizerunku własnego
i podaje liczne przykłady.
wyjaśnia pojęcia:
komunikator, wi-

programu
PowerPoint, stosuje
je podczas wykonywania projektów.

programu
PowerPoint.

na dany temat,
• zna wybrane możliwości programu
PowerPoint.

naniem prezentacji
dany temat,
multimedialnej na • nie wie, jak korzydany temat,
stać z możliwości
• po objaśnieniach
programu
nauczyciela korzyPowerPoint.
sta z kilku możliwości programu
PowerPoint.

• wyjaśnia innym, na
czym polega kopiowanie plików,
• wyjaśnia, jak kopiować pliki graficzne i filmowe do
komputera,
• wyjaśnia korzyści
wynikające z umiejętności kopiowania
plików,
• wyjaśnia konieczność respektowania
prawa do ochrony
wizerunku własnego.

• wie, na czym polega kopiowanie plików,
• potrafi kopiować
pliki graficzne
i filmowe do komputera,
• dostrzega korzyści
wynikające z umiejętności kopiowania plików,
• rozumie konieczność respektowania prawa do
ochrony wizerunku
własnego.

• omawia pojęcia:
komunikator, wi-

• zna pojęcia: komu- • zna pojęcia: komu- • zna pojęcia: komu- • nie zna żadnego
nikator, wideokonnikator, portal innikator, portal inz pojęć: komunika-
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• wie, że pliki można • ma trudność ze
• nie wie, na czym
kopiować,
zrozumieniem, na
polega kopiowanie
czym polega koplików,
• rozumie, co to znapiowanie plików, • nie wie, na czym
czy kopiować pliki
graficzne i filmowe • ma trudność ze
polega kopiowanie
do komputera,
zrozumieniem, jak
plików graficznych i
kopiować pliki grafilmowych do
• wie, że są korzyści
ficzne i filmowe do
komputera,
wynikające z umiekomputera,
jętności kopiowa• nie dostrzega konia plików,
• ma trudność
rzyści wynikających
z zrozumieniem,
z umiejętności ko• wie, że warto reże istnieją korzyści
piowania plików,
spektować prawo
wynikające z umie- • nie wie, że warto
do ochrony wizejętności kopiowarunku własnego.
respektować prania plików,
wo do ochrony wi• wie, że istnieje
zerunku własnego.
prawo do ochrony
wizerunku własnego.

za pomocą nowych technologii
Informacyjnych

się za pomocą
nowych technologii informacyjnych.
(1 godz.)

•

•
•

•

2.6.
Opracowujemy
infografikę
na temat stosowania nowych
technologii Informacyjnych

Temat 14.
•
Opracowujemy
infografikę
na temat stosowania nowych •
technologii informacyjnych.
(1 godz.)

•
•

deokonferencja,
portal internetowy,
serwis internetowy,
czat, forum dyskusyjne,
wyjaśnia, jakie są
sposoby komunikacji w sieci i podaje
liczne ich przykłady,
omawia liczne zalety i wady komunikacji internetowej,
wymienia liczne
usługi internetowe
i omawia, jak z nich
korzystać,
samodzielnie wyszukuje w internecie
informacje o obecnie używanych komunikatorach oraz
szczegółowo omawia sposoby skutecznego wyszukiwania w sieci.
wyjaśnia pojęcie
infografika i pokazuje przykłady infografik,
szczegółowo uzasadnia, dlaczego
przekaz łączący teksty, obrazy i symbole
jest dla odbiorcy
bardziej zrozumiały,
podaje wiele zalet
pracy w grupie,
korzystając z wła-

•
•
•

•

deokonferencja,
portal internetowy,
serwis internetowy,
czat, forum dyskusyjne,
omawia sposoby
komunikacji w sieci,
omawia zalety
i wady komunikacji
internetowej,
omawia, jak korzystać z wybranych
usług internetowych,
samodzielnie wyszukuje w internecie
informacje o obecnie używanych komunikatorach oraz
pomaga innym w tej
czynności.

• wyjaśnia pojęcie
infografika,
• wyjaśnia, dlaczego
przekaz łączący teksty, obrazy i symbole
jest dla odbiorcy
bardziej zrozumiały,
• wymienia korzyści
pracy w grupie,
• samodzielnie projektuje infografikę
na podany temat
i potrafi ciekawie
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•
•
•
•

ferencja, portal internetowy, serwis
internetowy, czat,
forum dyskusyjne,
wie, jakie są sposoby komunikacji
w sieci,
zna zalety i wady
komunikacji internetowej,
omawia, jak korzystać z 2–3 usług internetowych,
samodzielnie wyszukuje w internecie informacje na
temat obecnie
używanych komunikatorów.

• pokazuje kilka przykładów infografiki,
• rozumie, dlaczego
przekaz łączący teksty, obrazy
i symbole jest dla
odbiorcy bardziej
zrozumiały,
• wie, że są korzyści
pracy w grupie,
• umie wykonać
infografikę na podany temat i zapre-

•
•
•
•

ternetowy, forum
dyskusyjne,
rozumie, że można
się komunikować
w sieci,
zna kilka zalet
i wad komunikacji
internetowej,
omawia, jak korzystać z 1–2 usług internetowych,
we współpracy
z innymi wyszukuje
w internecie informacje o obecnie
używanych komunikatorach.

•

•

•

•

ternetowy,
po wyjaśnieniu
rozumie, że istnieje
komunikacja
w sieci,
z pomocą nauczyciela wymienia kilka zalet i wad komunikacji internetowej,
z pomocą nauczyciela omawia, jak
korzystać z wybranej usługi internetowej,
z pomocą nauczyciela wyszukuje
w internecie informacje na temat
obecnie używanych komunikatorów.

•
•

•
•

tor, wideokonferencja, portal internetowy, serwis
internetowy, czat,
forum dyskusyjne,
nie wie, jakie są
sposoby komunikacji w sieci,
nie zna i nie wymienia nawet kilku
zalet i wad komunikacji internetowej,
nie wie, jak korzystać z usług internetowych,
nawet z pomocą
nauczyciela nie podejmuje prób wyszukiwania
w internecie informacji o obecnie
używanych komunikatorach.

• wie, co to znaczy
• ma trudność ze
• nie zna pojęcia
infografika,
zrozumieniem poinfografika,
jęcia infografika,
• wie, dlaczego prze• nie rozumie, dlakaz łączący teksty, • po objaśnieniach
czego przekaz łąobrazy i symbole
nauczyciela rozuczący teksty, obrazy
jest dla odbiorcy
mie, dlaczego przei symbole jest dla
bardziej zrozumiały, kaz łączący teksty,
odbiorcy bardziej
obrazy i symbole
zrozumiały,
• dostrzega korzyści
jest dla odbiorcy
pracy w grupie,
• nie dostrzega kobardziej zrozumiarzyści pracy
• umie wykonać
ły,
w grupie,
infografikę na po• z pomocą nauczy- • nie umie wykonać
dany temat.
ciela dostrzega koinfografiki na poda-

snych, twórczych
pomysłów projektuje infografikę na podany temat i potrafi
ciekawie zaprezentować efekty swojej
pracy.
Podsumowanie
działu 2

Tytuł
w podręczniku

zaprezentować efekty swojej pracy.

zentować efekty
swojej pracy.

rzyści pracy
w grupie,
• we współpracy
z innymi umie wykonać infografikę
na podany temat.

ny temat.

Temat 15.
Ćwiczenia sprawdzające wiadomości i umiejętności z działu Możliwości komputerów i sieci – zastosowanie techniki cyfrowej.
(1 godz.)

Numer i temat
lekcji

celującą

Wymagania na ocenę
dobrą
dostateczną

bardzo dobrą

dopuszczającą

niedostateczną

Dział 3. Maluję, piszę, prezentuję – prace projektowe
Uczeń na zajęciach osiągnął następujące umiejętności i wiadomości:
3.1.
Opracowujemy
zestawienie
szkolnych wydarzeń. Tworzymy
i formatujemy
tabele

Temat 16.
• potrafi wstawić
• potrafi wstawić
Opracowujemy
tabelę w programie
tabelę w programie
zestawienie
Microsoft Word,
Microsoft Word,
szkolnych wydaformatuje ją według formatuje ją, stosurzeń. Tworzymy i
własnego pomysłu,
jąc wiele narzędzi
formatujemy
stosując wiele naprogramu,
tabele.
rzędzi programu
• umie: wstawić nowy
(1 godz.)
oraz objaśnia te
wiersz tabeli, nową
czynności innym,
kolumnę, usunąć
• umie: wstawić nowy wiersz, zmienić szewiersz tabeli, nową
rokość kolumny lub
kolumnę, usunąć
wiersza, scalić kowiersz, zmienić szemórki,
rokość kolumny lub • potrafi pisać
wiersza, scalić kow danej komórce
mórki oraz wyjaśnia tabeli, wstawić
i pokazuje te czynclipart oraz formaności innym,
tować wstawione
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• potrafi wstawić
tabelę w programie Microsoft
Word i stosuje kilka narzędzi do
formatowania tabeli,
• umie zmienić szerokość kolumny
lub wiersza i scalić
komórki,
• potrafi pisać
w danej komórce
tabeli oraz wstawić
clipart,
• wie, jak się
umieszcza napisy
w orientacji pio-

• wie, jak wstawić tabelę w programie
Microsoft Word,
• umie zmienić szerokość kolumny lub
wiersza,
• potrafi pisać w danej
komórce tabeli,
• wie, jak się umieszcza napisy w orientacji pionowej.
• pracując z innymi,
umieszcza napisy
w orientacji pionowej.

• z pomocą nauczyciela wstawia tabele w programie
Microsoft Word,
• z pomocą nauczyciela zmienia szerokość kolumny
lub wiersza,
• z pomocą nauczyciela potrafi pisać
w danej komórce
tabeli,
• z pomocą nauczyciela umieszcza
napisy w orientacji
pionowej.

• nie podejmuje
działań związanych ze wstawianiem tabeli
w programie
Microsoft Word,
• nawet z pomocą
nauczyciela nie
umie zmienić szerokości kolumny
lub wiersza,
• nie podejmuje
prac związanych
z pisaniem w komórkach tabeli,
• nawet z pomocą
nauczyciela nie
umieszcza napisów

3.2.
Łączymy elementy graficzne
w spójny obraz

• potrafi pisać
w danej komórce
tabeli, wstawić
clipart oraz formatować wstawione
elementy, korzystając z różnych narzędzi programu,
• wie, jak się umieszcza napisy w orientacji pionowej, rozmieszcza napisy
według własnych
twórczych pomysłów oraz wyjaśnia
innym kolejne kroki.
Temat 17.
• zna, rozumie
Łączymy elei wyjaśnia pojęcia:
menty graficzne
fotomontaż, grafika
w spójny obraz –
komputerowa oraz
projekt grafiki
wskazuje przykłady
do dyplomu
fotomontaży i grafiz wykorzystaki komputerowej,
niem zasobów
• korzysta z obrazów
internetu.
z darmowych kolek(1 godz.)
cji do realizacji własnych twórczych
pomysłów,
• tworzy fotomontaż
z gotowych elementów obrazów, realizując własne, twórcze pomysły,
• rozumie i wyjaśnia
innym, na czym polega poszanowanie
prawa autorskiego
oraz jak go prze-

elementy,
• wie, jak się umieszcza napisy w orientacji pionowej, oraz
wyjaśnia innym kolejne kroki.

• zna, rozumie i wyjaśnia pojęcia: fotomontaż, grafika
komputerowa.
• korzysta z obrazów
z darmowych kolekcji podczas wykonywania własnych
prac,
• tworzy fotomontaż
z gotowych elementów obrazów podczas realizacji własnych prac,
• rozumie i wyjaśnia
innym, na czym polega poszanowania
prawa autorskiego
i jak go przestrzegać.
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nowej.

• zna i rozumie pojęcia: fotomontaż,
grafika komputerowa,
• korzysta z obrazów
z darmowych kolekcji,
• tworzy fotomontaż
z gotowych elementów obrazów,
• rozumie, na czym
polega poszanowania prawa autorskiego i jak go
przestrzegać.

w orientacji pionowej.

• zna pojęcia: fotomontaż, grafika
komputerowa,
• wraz z grupą korzysta z obrazów z darmowych kolekcji,
• we współpracy
z innymi tworzy fotomontaż z gotowych elementów obrazów,
• wie, na czym polega
poszanowania prawa
autorskiego i jak go
przestrzegać.

• rozumie pojęcie
grafika komputerowa,
• z pomocą nauczyciela korzysta z obrazów z darmowych kolekcji,
• z pomocą nauczyciela tworzy fotomontaż z gotowych elementów
obrazów,
• po wyjaśnieniu
wie, na czym polega poszanowanie
prawa autorskiego.

• nie zna i nie rozumie pojęć: fotomontaż, grafika
komputerowa,
• nie korzysta
z obrazów z darmowych kolekcji,
• nie podejmuje prac
związanych
z tworzeniem fotomontaży z gotowych elementów
obrazów,
• nie wie, na czym
polega poszanowanie prawa autorskiego i jak go
przestrzegać.

3.3.
Projektujemy
dyplom z wykorzystaniem przygotowanej grafiki

Temat 18.
Projektujemy
dyplom z wykorzystaniem przygotowanej grafiki.
(1 godz.)

•

•

•

•

•

•

strzegać (podaje
przykłady).
zna, rozumie
i wyjaśnia innym pojęcia: redagowanie i
formatowanie oraz
podaje przykłady
związane
z pojęciami,
tworzy dyplom,
korzystając z zaawansowanych narzędzi edytora tekstu Microsoft Word
i własnych pomysłów,
odpowiednio łączy
tekst z wcześniej
przygotowaną grafiką, formatuje wstawione rysunki i wyjaśnia kolejne kroki
innym,
posługuje się zaawansowanymi narzędziami edytora
tekstu i wyjaśnia te
czynności innym,
dba o estetykę pracy, właściwy dobór
szczegółów wpływających na efekt końcowy podczas pracy
nad projektem,
realizując własne,
twórcze pomysły,
stosuje obramowania i ozdobne napisy

• zna, rozumie
i wyjaśnia innym
pojęcia: redagowanie i formatowanie,
• korzystając z wielu
narzędzi edytora
tekstu Microsoft
Word, tworzy dyplom, wykonując
własne prace,
• odpowiednio łączy
tekst z wcześniej
przygotowaną grafiką i formatuje
wstawione rysunki,
• posługuje się zaawansowanymi narzędziami edytora
tekstu,
• dba o estetykę wykonywanego projektu,
• realizując własne,
pomysły, stosuje
obramowania i ozdobne napisy
WordArt, wykorzystując możliwości
edytora tekstu.
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• zna i rozumie pojęcia: redagowanie, formatowanie,
• korzysta z kilku
narzędzi edytora
tekstu Microsoft
Word podczas
tworzenia dyplomu,
• odpowiednio łączy
tekst z wcześniej
przygotowaną grafiką,
• posługuje się narzędziami edytora
tekstu,
• doskonali dbałość
podczas pracy nad
projektem,
• podczas pracy
stosuje obramowania i ozdobne
napisy WordArt.

• zna pojęcia: redagowanie, formatowanie,
• tworzy dyplom
w edytorze tekstu
Microsoft Word,
• we współpracy
z innymi łączy tekst
z wcześniej przygotowaną grafiką,
• posługuje się kilkoma wybranymi narzędziami edytora
tekstu,
• we współpracy
z innymi doskonali
dbałość podczas pracy nad projektem,
• stosuje proste obramowania i ozdobne napisy WordArt.

• zna pojęcie formatowanie,
• z pomocą nauczyciela tworzy dyplom w edytorze
tekstu Microsoft
Word,
• z pomocą nauczyciela łączy tekst
z wcześniej przygotowaną grafiką,
• z pomocą nauczyciela posługuje się
kilkoma wybranymi narzędziami
edytora tekstu,
• z pomocą nauczyciela doskonali
dbałość podczas
pracy nad projektem,
• z pomocą nauczyciela stosuje proste obramowania
i ozdobne napisy
WordArt.

• nie zna i nie rozumie pojęć: redagowanie,
formatowanie,
• nie tworzy dyplomu w edytorze
tekstu Microsoft
Word,
• nie wie, jak łączyć
tekst z wcześniej
przygotowaną
grafiką, i nie podejmuje żadnych
działań z tym
związanych,
• nie posługuje się
nawet kilkoma
wybranymi narzędziami edytora
tekstu,
• nie doskonali
dbałości podczas
pracy nad projektem,
• nie stosuje nawet
prostych obramowań i ozdobnych napisów
WordArt.

3.4.
Redagujemy artykuły do gazetki
szkolnej – projekt
grupowy

Temat 19.
•
Redagujemy artykuły do gazetki
szkolnej – projekt grupowy.
(1 godz.)
•

•

•

3.5.
Tworzymy szatę
graficzną gazetki
szkolnej

Temat 20.
Tworzymy szatę
graficzną gazetki
szkolnej.
(1 godz.)

•

WordArt, wykorzystując zaawansowane możliwości edytora tekstu.
wyjaśnia, do czego
służy edytor tekstu,
omawia narzędzia
programu i pokazuje
innym, jak z nich korzystać,
korzysta z zaawansowanych narzędzi
edytora tekstu, bezbłędnie redaguje
i formatuje teksty,
pisze teksty na zadany temat, przestrzegając wszystkich zasad poprawnego pisania tekstów oraz zwracając
uwagę na odpowiedni styl wypowiedzi,
sprawdza pisownię
i gramatykę danego
tekstu oraz wyjaśnia
i pokazuje innym,
jak korzystać z narzędzi do sprawdzania pisowni i gramatyki.
potrafi wstawić do
dokumentu tekstowego grafiki pobrane z różnych źródeł
oraz wyjaśnić i pokazać, jak wykonać

• wyjaśnia, do czego
służy edytor tekstu,
i omawia narzędzia
programu,
• korzysta z wielu
narzędzi edytora
tekstu, poprawnie
redaguje i formatuje teksty,
• pisze teksty na zadany temat, przestrzegając większości zasad poprawnego pisania, zwraca uwagę na odpowiedni styl wypowiedzi,
• sprawdza pisownię
i gramatykę danego
tekstu oraz wyjaśnia
innym, jak korzystać
z narzędzi do
sprawdzania pisowni i gramatyki.

• wyjaśnia, do czego
służy edytor tekstu
i omawia wybrane
narzędzia programu,
• poprawnie redaguje i formatuje
teksty,
• pisze teksty na
zadany temat ze
zwróceniem uwagi
na wybrane zasady
poprawnego pisania tekstów i odpowiedni styl wypowiedzi,
• sprawdza pisownię
i gramatykę danego tekstu.

• wyjaśnia, do czego
służy edytor tekstu,
• redaguje i formatuje
teksty,
• pisze teksty na zadany temat ze zwróceniem uwagi na wybrane zasady poprawnego pisania
tekstów,
• współpracując
z innymi, sprawdza
pisownię i gramatykę
danego tekstu.

• potrafi wstawić do • potrafi wstawić
• współpracując
dokumentu tekstografikę do dokuz innymi, wstawia
wego grafikę pomentu tekstowegrafikę do dokumenbraną z różnych
go,
tu tekstowego,
źródeł,
• zna kilka sposobów • wspólnie z innymi
• zna różne sposoby
formatowania
formatuje grafikę,
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• z pomocą nauczyciela wyjaśnia, do
czego służy edytor
tekstu,
• z pomocą nauczyciela redaguje
i formatuje teksty,
• pisze teksty na
zadany temat,
• z pomocą sprawdza pisownię
i gramatykę danego tekstu.

• nie rozumie, do
czego służy edytor
tekstu,
• nie podejmuje prac
związanych
z redagowaniem
i formatowaniem
tekstu,
• nie pisze tekstów
na zadany temat,
• nie umie sprawdzać pisowni
i gramatyki danego
tekstu.

• ma problem
z wstawianiem
grafiki do dokumentu tekstowego,
• słuchając instruk-

• nie potrafi wstawić grafiki do dokumentu tekstowego,
• nie umie formatować grafiki,

•

•

•

3.6.
Projektujemy
broszurę informacyjną
o szkole

Temat 21.
Projektujemy
broszurę informacyjną
o szkole – projekt grupowy.
(1 godz.)

•

•

•

tego typu czynności,
zna różne sposoby
formatowania grafiki i wyjaśnia te
czynności innym,
potrafi zmienić tło
strony dokumentu
tekstowego i umieścić tekst na tle wykonanym w edytorze grafiki oraz wyjaśnia te czynności
innym,
doskonali dbałość
o estetykę prac oraz
wyjaśnia innym, na
czym polega dbałość
o wygląd dokumentu.
ustala plan pracy
i etapy działań podczas prac nad tworzeniem broszury
informacyjnej oraz
zwraca uwagę na
szczegóły związane
z wykonywaniem
kolejnych czynności,
wykorzystuje twórcze pomysły podczas przygotowywania broszury
w edytorze tekstu,
stosuje odpowiednie ustawienia strony (orientację strony i marginesy) oraz
objaśnia innym, jak

formatowania
grafiki,
• potrafi zmienić tło
grafiki,
• potrafi zmienić tło
strony dokumentu
• potrafi zmienić tło
strony dokumentu
tekstowego,
strony dokumentu
tekstowego
• wie, na czym polega
tekstowego i umiei umieścić tekst
dbałość o estetykę
ścić tekst na tle wyna tle,
prac.
konanym w edyto- • dba o estetykę
rze grafiki,
prac.
• doskonali dbałość
o estetykę prac.

cji, formatuje gra- • nie potrafi zmiefikę,
nić tła strony do• z pomocą nauczykumentu tekstociela zmienia tło
wego,
strony dokumentu • nie wie, na czym
tekstowego,
polega dbałość
• z pomocą nauczyo estetykę prac.
ciela dba o estetykę prac.

• ustala plan pracy
i etapy działań podczas prac nad tworzeniem broszury
informacyjnej,
• wykorzystuje własne pomysły podczas prac nad przygotowaniem broszury w edytorze
tekstu,
• stosuje odpowiednie ustawienia strony (orientację strony i marginesy),
• umie wstawić
w edytorze tekstu
stronę tytułową,
odpowiednio roz-

• wspólnie z innymi
planuje kolejne
prace nad projektem,
• z pomocą nauczyciela przygotowuje
broszurę informacyjną w edytorze
tekstu,
• z pomocą nauczyciela stosuje odpowiednie ustawienia strony,
• z pomocą nauczyciela wstawia
w edytorze tekstu
stronę tytułową,
• z pomocą nauczyciela redaguje
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• ustala plan pracy
podczas prac nad
tworzeniem broszury informacyjnej,
• umie przygotować
broszurę w edytorze tekstu,
• umie zmienić wybrane ustawienia
strony,
• umie wstawić
w edytorze tekstu
stronę tytułową,
• doskonali umiejętności redagowania
i formatowania
tekstów i obrazów,
wstawia pola tek-

• wykonuje kolejno
czynności, których
efektem jest powstanie broszury reklamowej,
• we współpracy
z innymi przygotowuje broszurę informacyjną w edytorze tekstu,
• współpracując
z innymi, stosuje odpowiednie ustawienia strony,
• wspólnie z innymi
wstawia w edytorze
tekstu stronę tytułową,
• doskonali umiejęt-

• nie potrafi zaplanować prac związanych z tworzeniem broszury informacyjnej
o szkole,
• nie podejmuje prac
związanych
z przygotowaniem
broszury informacyjnej w edytorze
tekstu,
• nie wie, jak zastosować określone
ustawienia strony,
• nie potrafi wstawić
w edytorze tekstu
strony tytułowej,
• nie podejmuje prac

•

•

•

3.7.
Wstawiamy
i formatujemy
ozdobne napisy,
obrazy i zdjęcia

Temat 22.
Wstawiamy
i formatujemy
ozdobne napisy,
obrazy i zdjęcia –
kontynuacja projektu.
(1 godz.)

•

•

korzystać z odpowiednich narzędzi
edytora tekstu,
umie wstawić
w edytorze tekstu
stronę tytułową,
odpowiednio rozmieścić i sformatować tekst i stosowną grafikę oraz wyjaśnia innym kolejne
czynności,
doskonali umiejętności redagowania
i formatowania tekstów i obrazów,
wstawia pola tekstowe, wpisuje
w nich teksty oraz je
formatuje, a także
wyjaśnia innym kolejne czynności,
doskonali dbałość
o estetykę prac oraz
wyjaśnia innym, na
czym polega dbałość
o wygląd dokumentu.
wie, jak odpowiednio rozmieścić elementy graficzne na
stronie i wstawić
obramowanie, oraz
pokazuje i objaśnia
innym kolejne czynności,
stosuje opcje różnego zawijania tekstu

mieścić i sformatostowe, wpisuje
wać tekst i stosoww nie teksty,
ną grafikę,
• dba o odpowiedni
• doskonali umiejętwygląd dokumenności redagowania
tu.
i formatowania
tekstów i obrazów,
wstawia pola tekstowe, wpisuje
w nich teksty oraz je
formatuje,
• doskonali dbałość
o estetykę prac.

ności redagowania
i formatowania tekstów i obrazów,
wstawia pola tekstowe,
• wie, na czym polega
dbałość o estetykę
prac.

• wie, jak odpowied- • wie, jak odpo• współpracując
nio rozmieścić elewiednio rozmieścić
z innymi, odpowiedmenty graficzne na
elementy graficzne
nio rozmieszcza elestronie i wstawić
na stronie,
menty graficzne na
obramowanie,
stronie,
• stosuje kilka opcji
• stosuje opcje różzawijania tekstu,
• współpracując
nego zawijania tek- • stosuje kilka styz innymi, stosuje kilstu,
ka opcji zawijania
lów graficznych
tekstu,
• stosuje różne style
obrazów i zna spograficzne obrazów
sób odpowiednie- • współpracując z in-
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i formatuje teksty
i obrazy oraz
wstawia pola tekstowe,
• z pomocą nauczyciela dba
o estetykę prac.

związanych
z redagowaniem
i formatowaniem
tekstów i obrazów
oraz wstawianiem
pól tekstowych,
• nie wie, na czym
polega dbałość
o estetykę prac.

• z pomocą nauczy- • nie wie, jak odpociela rozmieszcza
wiednio rozmieścić
elementy graficzne elementy graficzne
na stronie,
na stronie,
• z pomocą nauczy- • nie wie, jak zastociela stosuje 1–2
sować określone
opcje zawijania
opcje zawijania
tekstu,
tekstu,
• z pomocą nauczy- • nie stosuje stylów
ciela stosuje kilka
graficznych obra-

•

•
3.8.
Ja i moje zainteresowania – autoprezentacja
w PowerPoint

Temat 23.
Ja i moje zainteresowania – autoprezentacja w
PowerPoint.
(1 godz.)

•

•

•

•

oraz objaśnia zastosowanie odpowiednich narzędzi edytora tekstu,
stosuje różne style
graficzne obrazów,
zna sposoby odpowiedniego nakładania na siebie obrazów oraz wyjaśnia,
których narzędzi
programu użyć, aby
osiągnąć odpowiedni efekt,
stosuje zaawansowane narzędzia edytora tekstu.
umie zaplanować
prace związane
z przygotowaniem
autoprezentacji według własnego,
twórczego pomysłu,
korzysta z zaawansowanych narzędzi
programu do tworzenia prezentacji,
twórczo projektuje
slajd tytułowy, dodaje nowe slajdy,
rozplanowuje układ
treści i obrazów na
slajdach oraz formatuje wstawione
obiekty,
stosuje animacje do
wstawionych obiektów i przejść slaj-

oraz zna sposoby
go nakładania na
odpowiedniego nasiebie obrazów,
kładania na siebie • stosuje wybrane
obrazów,
narzędzia edytora
• stosuje różne natekstu.
rzędzia edytora tekstu.

nymi, stosuje kilka
stylów graficznych
zów i nie zna spostylów graficznych
obrazów,
sobu odpowiedobrazów,
niego nakładania
• z pomocą nauczyna siebie obrazów,
• stosuje kilka narzędzi
ciela stosuje kilka
edytora tekstu.
narzędzi edytora • nie podejmuje prac
tekstu.
związanych
ze stosowaniem
nawet wybranych
narzędzi edytora
tekstu.

• umie zaplanować
prace związane
z przygotowaniem
autoprezentacji
według własnego
pomysłu,
• korzysta z wielu
narzędzi programu
do tworzenia prezentacji,
• samodzielnie projektuje slajd tytułowy, dodaje nowe
slajdy, rozplanowuje układ treści i obrazów na slajdach
oraz formatuje
wstawione obiekty,
• stosuje animacje do
wstawionych obiektów i przejść slaj-

• wspólnie z innymi
planuje prace związane z przygotowaniem autoprezentacji,
• korzysta z wybranych narzędzi programu do tworzenia
prezentacji,
• projektuje slajd tytułowy, dodaje nowe
slajdy, rozplanowuje
układ treści
i obrazów na slajdach,
• stosuje animacje do
wybranych obiektów,
• wspólnie z innymi
zapisuje efekty pracy
i dopisuje zmiany
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• umie zaplanować
prace związane
z przygotowaniem
autoprezentacji,
• korzysta z podstawowych narzędzi
programu do tworzenia prezentacji,
• projektuje slajd
tytułowy, dodaje
nowe slajdy, rozplanowuje układ
treści i obrazów na
slajdach oraz formatuje wstawione
obiekty,
• stosuje animacje
do wstawionych
obiektów i przejść
slajdów,
• zapisuje efekty

• z pomocą nauczyciela planuje prace
związane
z przygotowaniem
autoprezentacji,
• z pomocą nauczyciela korzysta z
wybranych narzędzi programu do
tworzenia prezentacji,
• z pomocą nauczyciela projektuje
slajd tytułowy, dodaje nowe slajdy,
rozplanowuje
układ treści i obrazów na slajdach,
• z pomocą nauczyciela stosuje animacje do wybra-

• nawet z pomocą
nauczyciela nie
umie podjąć prac
związanych
z przygotowaniem
autoprezentacji,
• nie korzysta nawet
z wybranych narzędzi programu do
tworzenia prezentacji,
• nie podejmuje
działań związanych
z dodawaniem nowych slajdów
i rozmieszczaniem
i formatowaniem
elementów na slajdach,
• nie stosuje animacji do wstawionych

dów oraz ustawia
dów oraz ustawia
przejścia slajdów i
czas przejścia slajobjaśnia innym, jak
dów,
wykonać te czynno- • doskonali umiejętści,
ności zapisywania
• zna różne sposoby
efektów pracy i dozapisywania efekpisywania zmian
tów pracy i dopisyoraz wyświetla powania zmian oraz
kaz.
wyświetla pokaz.
3.9.
Tło, muzyka
i grafika – ważne
elementy autoprezentacji

Podsumowanie
rozdziału 3

pracy i dopisuje
zmiany oraz wyświetla pokaz.

oraz wyświetla pokaz.

nych obiektów,
obiektów,
• z pomocą nauczy- • nie zapisuje efekciela zapisuje efektów pracy i nie doty pracy i dopisuje
pisuje zmian oraz
zmiany oraz wynie wyświetla poświetla pokaz.
kazu slajdów.

• twórczo planuje
• samodzielnie planu- • umie zaplanować • współpracując
•
prace związane
je prace związane
prace związane
z innymi, planuje
z przygotowaniem
z przygotowaniem
z przygotowaniem
prace związane
autoprezentacji, ko- autoprezentacji, koautoprezentacji,
z przygotowaniem
rzystając z zaawanrzystając z różnych
korzystając z naautoprezentacji,
sowanych narzędzi
narzędzi programu
rzędzi programu
• wstawia tła do slaj•
programu
PowerPoint,
PowerPoint,
dów,
PowerPoint,
• wstawia przygoto- • wstawia tła do
• współpracując
• wstawia samodzielwane tła, dołącza
slajdów i dołącza
z innymi, dba o este- •
nie przygotowane
muzykę i stosuje do
muzykę do prezentykę podczas twotła, dołącza muzykę
dźwięku odpowiedtacji,
rzenia prezentacji.
i stosuje do dźwięku nie ustawienia,
• dba o estetykę
odpowiednie usta- • dba o szczegóły
podczas tworzenia
wienia,
podczas tworzenia
prezentacji.
• dba o szczegóły
prezentacji.
podczas tworzenia
prezentacji, korzysta
z zaawansowanych
narzędzi programu.
Temat 25. Ćwiczenia sprawdzające wiadomości i umiejętności z działu Maluję, piszę, prezentuję – prace projektowe.
(1 godz.)
Temat 24.
Tło, muzyka
i grafika – ważne
elementy autoprezentacji.
(1 godz.)

Łącznie 30 godz. + 2 godz. do dyspozycji nauczyciela
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z pomocą nauczy- • nie umie zaplaciela planuje prace
nować prac związwiązane z przygozanych z przygotowaniem autotowaniem autoprezentacji,
prezentacji,
z pomocą nauczy- • nie umie wstawić
ciela wstawia tła
tła do slajdów,
do slajdów,
• nie dba o estetykę
z pomocą nauczypodczas tworzenia
ciela dba o estetyprezentacji.
kę podczas tworzenia prezentacji.

