
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU INFORAMTYKA 

Klasa:3BW8, 3AG8, 3PF8 Gr.2, 3iA8 Gr.2 

Rok szkolny 2022/2023 

Nauczyciel: Izabela Banajska 

 

Wymagania/ocena Nazwa działu / wymagania 

Algorytmy na tekstach 

Niedostateczny 

Uczeń: 
 nie opanował wiadomości programowych w zakresie koniecznym, 

umożliwiającym mu przejście do wyższego poziomu kształcenia 

 braki wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie 
nawet przy pomocy nauczyciela 

 nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności 

 nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych o niskim 
stopniu trudności 

 nie zna terminologii z zakresu informatyki 

 nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, 
nie odpowiada na pytania nauczyciela 

 

Wymagania konieczne 
i podstawowe 

(ocena dopuszczająca i 
ocena dostateczna) 

Uczeń: 
 zapisuje informacje tekstowe w komputerze 

 definiuje pojęcia: kod liczbowy znaku, tablica UNICODE, ASCII 

Wymagania 
rozszerzające  
(ocena dobra) 

Uczeń: 
 omawia i implementuje algorytmy przetwarzania tekstów w języku C++, w 

tym porównywania oraz naiwnego wyszukiwania wzorca tworzy 
fragmentatory i korzysta z osi czasu 

Wymagania 
dopełniające 

 (ocena bardzo dobra) 

Uczeń:  

 używa w programach typu znakowego char, łańcuchów znaków string, 
funkcji: find, rfind, length z biblioteki string oraz stałych 

 wyszukuje w tekście anagramy i palindromy 

Wymagania 
wykraczające 

 (ocena 
celująca) 

Uczeń: 

 wykonuje zadania o podwyższonym stopniu trudności: oznaczone 
trzema gwiazdkami w podręczniku, z arkuszy maturalnych z lat 
poprzednich lub konkursów i olimpiad informatycznych 

 optymalizuje programy, szacuje ich efektywność 

 bierze udział w konkursach 

Szyfrujemy wiadomości 
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Niedostateczny 

Uczeń: 
 nie opanował wiadomości programowych w zakresie koniecznym, 

umożliwiającym mu przejście do wyższego poziomu kształcenia 

 braki wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie 
nawet przy pomocy nauczyciela 

 nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności 

 nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych o niskim 
stopniu trudności 

 nie zna terminologii z zakresu informatyki 

 nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, 
nie odpowiada na pytania nauczyciela 

Wymagania konieczne 
i podstawowe 

(ocena dopuszczająca i 
ocena dostateczna) 

Uczeń: 
 definiuje pojęcia – kryptologia, kryptografia, kryptoanaliza, informacja 

jawna, szyfrogram, klucz szyfrowania 

 rozróżnia szyfry przestawieniowe i podstawieniowe 

Wymagania 
rozszerzające  
(ocena dobra) 

Uczeń: 
 implementuje algorytmy szyfrujące metodą kolumnową 

 implementuje algorytmy szyfrujące i deszyfrujące metodą Cezara 
 wymienia metody łamania klasycznych szyfrów (atak siłowy, analiza 

częstości) 

Wymagania 
dopełniające 

 (ocena bardzo dobra) 

Uczeń:  

 stosuje pętle zagnieżdżone 
 definiuje pojęcia klucz symetryczny i niesymetryczny w algorytmach 

szyfrowania 

Wymagania 
wykraczające 

 (ocena 
celująca) 

Uczeń: 
 wykonuje zadania o podwyższonym stopniu trudności 

 omawia i implementuje inne algorytmy szyfrowania (np.: szyfry: Beauforta, 
skokowy, afiniczny Vigenere’a, algorytm RSA) 

Porządek ma znaczenie, czyli sortujemy liczby 

Niedostateczny Uczeń: 
 nie opanował wiadomości programowych w zakresie koniecznym, 

umożliwiającym mu przejście do wyższego poziomu kształcenia 

 braki wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie 
nawet przy pomocy nauczyciela 

 nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności 

 nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych o niskim 
stopniu trudności 

 nie zna terminologii z zakresu informatyki 

 nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, 
nie odpowiada na pytania nauczyciela 

 

Wymagania konieczne 
i podstawowe 

Uczeń: 
 definiuje pojęcie porządkowania (sortowania) 
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(ocena dopuszczająca i 
ocena dostateczna) 

 wyjaśnia znaczenie uporządkowania danych w procesie wyszukiwania 

Wymagania 
rozszerzające  
(ocena dobra) 

Uczeń: 
 wskazuje operacje kluczowe w algorytmach sortowania 

(porównywania i zamiany) 

 wykorzystuje strukturalne typy danych (tablice) do przechowywania 
danych 

 omawia oraz implementuje algorytm sortowania bąbelkowego 
(prostej zamiany) i przez wstawianie w języku C++ zarówno 
nierosnąco, jak i niemalejąco, szacuje liczbę porównań oraz zamian w 
każdym z nich 

Wymagania 
dopełniające 

 (ocena bardzo dobra) 

Uczeń:  
 stosuje pętle zagnieżdżone 
 używa tablic w argumentach funkcji 

Wymagania 
wykraczające 

 (ocena 
celująca) 

Uczeń: 
 wykonuje zadania o podwyższonym stopniu trudności 

 stosuje algorytmy sortowania o mniejszej złożoności czasowej 
(szybkie, przez scalanie) 

Podejście zachłanne w rozwiązywaniu problemów 

Niedostateczny Uczeń: 
 nie opanował wiadomości programowych w zakresie koniecznym, 

umożliwiającym mu przejście do wyższego poziomu kształcenia 

 braki wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie 
nawet przy pomocy nauczyciela 

 nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności 

 nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych o niskim 
stopniu trudności 

 nie zna terminologii z zakresu informatyki 

 nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, 
nie odpowiada na pytania nauczyciela 

 

Wymagania konieczne 
i podstawowe 

(ocena dopuszczająca i 
ocena dostateczna) 

Uczeń: 
 definiuje problemy optymalizacyjne 
 opisuje, na czym polegają metoda zachłanna i rozwiązanie optymalne 

Wymagania 
rozszerzające  
(ocena dobra) 

Uczeń: 
 stosuje metodę zachłanną do rozwiązywania przykładowych 

problemów: kolorowania mapy, wydawania reszty, problemu 
kinomana 

 unika błędów przybliżeń poprzez zastosowanie całkowitoliczbowych 
typów danych 

Wymagania 
dopełniające 

 (ocena bardzo dobra) 

Uczeń:  
 implementuje przykładowe algorytmy zachłanne (wydawanie reszty, 

problem kinomana), wskazuje ich wady 
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 stosuje stałe tablicowe i tablice równoległe 

Wymagania 
wykraczające 

 (ocena 
celująca) 

Uczeń: 
 wykonuje zadania o podwyższonym stopniu trudności 

 stosuje algorytmy dynamiczne do rozwiązywania problemów 
optymalizacyjnych 

Rekurencja 

Niedostateczny Uczeń: 
 nie opanował wiadomości programowych w zakresie koniecznym, 

umożliwiającym mu przejście do wyższego poziomu kształcenia 

 braki wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie 
nawet przy pomocy nauczyciela 

 nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności 

 nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych o niskim 
stopniu trudności 

 nie zna terminologii z zakresu informatyki 

 nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, 
nie odpowiada na pytania nauczyciela 

 

Wymagania konieczne 
i podstawowe 

(ocena dopuszczająca i 
ocena dostateczna) 

Uczeń: 
 definiuje rekurencję, algorytm rekurencyjny, warunki początkowe, 

wywołania rekurencyjne 
 przedstawia drzewo binarne n-tego stopnia jako przykład fraktala 

Wymagania 
rozszerzające  
(ocena dobra) 

Uczeń: 
 definiuje rekurencyjnie i iteracyjnie ciągi liczbowe 
 zapisuje rekurencyjnie oraz iteracyjnie funkcje w języku C++ (silnia, 

potęga, ciąg Fibonacciego, algorytm Euklidesa) 

Wymagania 
dopełniające 

 (ocena bardzo dobra) 

Uczeń:  
 przedstawia graficznie wywołania rekurencyjne funkcji 

 zastępuje iterację rekurencją i odwrotnie, wyjaśnia konsekwencje 
takiej zamiany 

Wymagania 
wykraczające 

 (ocena 
celująca) 

Uczeń: 
 wykonuje zadania o podwyższonym stopniu trudności 

 definiuje rekurencyjnie problemy – np. sortowanie przez scalanie 

Pułapki cyfrowego świata  - projekt 

Niedostateczny Uczeń: 
 nie opanował wiadomości programowych w zakresie koniecznym, 

umożliwiającym mu przejście do wyższego poziomu kształcenia 

 braki wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie 
nawet przy pomocy nauczyciela 

 nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności 
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 nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych o niskim 
stopniu trudności 

 nie zna terminologii z zakresu informatyki 

 nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, 
nie odpowiada na pytania nauczyciela 

 

Wymagania konieczne 
i podstawowe 

(ocena dopuszczająca i 
ocena dostateczna) 

Uczeń: 
 wyjaśnia, czym jest dokumentacja projektu, bierze czynny udział w jej 

tworzeniu 

 definiuje cel projektu 

Wymagania 
rozszerzające  
(ocena dobra) 

Uczeń: 
 wyjaśnia, czym jest dyskusja panelowa 

 uczestniczy w realizacji projekty, opracowuje dane przy użyciu 
multimedialnych narzędzi 

Wymagania 
dopełniające 

 (ocena bardzo dobra) 

Uczeń:  

 aktywnie uczestniczy w realizacji projektu, wykorzystując 
specjalistyczne narzędzia do gromadzenia, opracowania i prezentacji 
danych oraz prowadzenia spotkań online 

 prezentuje swoje wyniki na forum klasy 

Wymagania 
wykraczające 

 (ocena 
celująca) 

Uczeń: 
 przyjmuje rolę lidera odpowiedzialnego za zespół i projekt 

 przydziela zadania, nadzoruje pracę innych 
 

Sterujemy robotem i sztuka publikowania w sieci 

Niedostateczny Uczeń: 
 nie opanował wiadomości programowych w zakresie koniecznym, 

umożliwiającym mu przejście do wyższego poziomu kształcenia 

 braki wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie 
nawet przy pomocy nauczyciela 

 nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności 

 nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych o niskim 
stopniu trudności 

 nie zna terminologii z zakresu informatyki 

 nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, 
nie odpowiada na pytania nauczyciela 

 

Wymagania konieczne 
i podstawowe 

(ocena dopuszczająca i 
ocena dostateczna) 

Uczeń: 
 definiuje pojęcie robota 
 korzysta z narzędzi graficznych i multimedialnych do wzbogacania 

treści 

Wymagania 
rozszerzające  
(ocena dobra) 

Uczeń: 
 omawia budowę oraz wybrane parametry robotów 

 opracowuje interesujące treści internetowe dostosowane do potrzeb 
potencjalnych odbiorców, wykorzystując zasadę 5W, dba o 
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identyfikację wizualną 

Wymagania 
dopełniające 

 (ocena bardzo dobra) 

Uczeń:  
 montuje materiały, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie 

(np. Stream z pakietu Office 365) 

 występuje przed kamerą i mikrofonem, przekazuje treści w sposób 
atrakcyjny dla odbiorców, utrzymuje ich uwagę 

Wymagania 
wykraczające 

 (ocena 
celująca) 

Uczeń: 
 wykonuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, oznaczone 

trzema gwiazdkami w podręczniku 

 tworzy podcasty i publikacje wideo na wybrane tematy wymagające 
dużego nakładu pracy lub korzysta z zaawansowanych narzędzi 

Grafiki informacyjne 

Niedostateczny Uczeń: 
 nie opanował wiadomości programowych w zakresie koniecznym, 

umożliwiającym mu przejście do wyższego poziomu kształcenia 

 braki wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie 
nawet przy pomocy nauczyciela 

 nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności 

 nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych o niskim 
stopniu trudności 

 nie zna terminologii z zakresu informatyki 

 nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, 
nie odpowiada na pytania nauczyciela 

 

Wymagania konieczne 
i podstawowe 

(ocena dopuszczająca i 
ocena dostateczna) 

Uczeń: 
 wymienia różne sposoby przedstawiania informacji 

 definiuje pojęcie grafiki informacyjnej, wymienia przykłady grafiki 
narracyjnej i wizualizacji danych 

Wymagania 
rozszerzające  
(ocena dobra) 

Uczeń: 
 tworzy infografikę z wykorzystaniem języka piktogramów Isotype 

Wymagania 
dopełniające 

 (ocena bardzo dobra) 

Uczeń:  

 poprawnie projektuje proste infografiki zawierające uporządkowane 
informacje, umiejętnie wykorzystuje tekst i obraz 

Wymagania 
wykraczające 

 (ocena 
celująca) 

Uczeń: 
 wykonuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, oznaczone 

trzema gwiazdkami w podręczniku 

 wykazuje się kreatywnością, tworząc infografiki dotyczące globalnych 
problemów współczesnego świata, lokalnych, szkolnej społeczności 
czy też środowisk młodzieżowych 
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Analiza postępu technologicznego w ostatnich latach - projekt 

Niedostateczny Uczeń: 
 nie opanował wiadomości programowych w zakresie koniecznym, 

umożliwiającym mu przejście do wyższego poziomu kształcenia 

 braki wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie 
nawet przy pomocy nauczyciela 

 nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności 

 nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych o niskim 
stopniu trudności 

 nie zna terminologii z zakresu informatyki 

 nie pracuje systematycznie, nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji, 
nie odpowiada na pytania nauczyciela 

 

Wymagania konieczne 
i podstawowe 

(ocena dopuszczająca i 
ocena dostateczna) 

Uczeń: 
 wyjaśnia, czym jest dokumentacja, bierze czynny udział w jej 

tworzeniu 
 definiuje cel projektu 

Wymagania 
rozszerzające  
(ocena dobra) 

Uczeń: 
 analizuje trendy popularności wybranych technologii, wykorzystując 

np. Google Trends 

 przeprowadza badania ankietowe wykorzystując formularze online 
(np. Formularze Google, Microsoft Forms) czy kontakt bezpośredni 
(pytania otwarte) 

Wymagania 
dopełniające 

 (ocena bardzo dobra) 

Uczeń:  
 aktywnie uczestniczy w realizacji projektu, wykorzystując popularne 

narzędzia do pracy zespołowej (MS Teams, Google Workspace) oraz 
do gromadzenia i analizy wyników (arkusze kalkulacyjne) 

 przyjmuje różne role w zespole realizującym projekt 

 opracowuje prezentacje multimedialne, filmy przedstawiające wyniki 
wspólnej pracy 

Wymagania 
wykraczające 

 (ocena 
celująca) 

Uczeń: 
 przyjmuje rolę lidera odpowiedzialnego za zespół i projekt 

 przydziela zadania, nadzoruje pracę innych 

 opracowując złożone problemy, posługuje się aplikacjami w stopniu 
zaawansowanym 

 

Zasady oceniania 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia po rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i 

postępów w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

oraz jego postawa na zajęciach.  

2. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:  

a) prace pisemne :  
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- kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów, trwająca do 15 minut; nie musi być 

zapowiadana; 

- sprawdzian obejmujący większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. Termin ten zostanie odnotowany w dzienniku elektronicznym w 

formie komunikatu widocznego dla uczniów i nauczycieli. Sprawdzian może być w formie testu – 

pytania otwarte i zamknięte. Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową;  

b) praca i aktywność na lekcji;  

- aktywność nagradza się oceną bądź plusem (za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą). 

Przez aktywność rozumie się częste zgłaszanie się na lekcji ucznia i udzielanie poprawnych 

odpowiedzi, rozwiązywanie dodatkowych ćwiczeń indywidualnie i w grupie); 

c) odpowiedź ustna;   

d) praca projektowa;  

e) praca domowa;  

f) prowadzenie zeszytu (poprawnie merytorycznie prowadzone notatki, dodatkowe notatki 

uzupełniające lekcje - wykraczające poza program, estetyka); 

g) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach i projektach. 

3. Uczeń ma prawo dokonać poprawy oceny ze sprawdzianu lub pracy projektowej.  

w okresie dwóch tygodni.  

4. Jeśli uczeń nie pisał klasówki, nauczyciel wpisuje „n” w rubryce ocen. Po upływie dwóch tygodni, 

od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i niewykorzystaniu przez ucznia szansy na napisanie 

pracy, nauczyciel wpisuje w miejsce „n” ocenę ndst. 

5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych ma obowiązek go napisać 

 w terminie do dwóch tygodniu. Termin i formę poprawy ustala z nauczycielem. 

6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn nieusprawiedliwionych ma obowiązek go napisać na 

następnej lekcji. 

7. Uczeń może poprawić ocenę z odpowiedzi ustnej podczas kolejnej odpowiedzi ustnej lub  

w formie krótkiej wypowiedzi pisemnej. 

8. Uczeń może poprawić ocenę z zadania domowego w podobnej formie. 

9. Ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana jako kolejna w dzienniku. 

10. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np.) w ciągu okresu bez podania 

przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się sprawdziany. 

11. Nauczyciel będzie indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na 

podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej. 

12. Kryteria oceny prac pisemnych (kartkówki, sprawdziany) - progi procentowe ocen  

98% - 100% - stopień celujący 
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90% - 97,99% - stopień bardzo dobry 

75% - 89,99% - stopień dobry 

50% - 74,99% - stopień dostateczny 

30% - 49,99% - stopień dopuszczający 

0% - 29,99% - stopień niedostateczny 

13. Kryteria oceny prac pisemnych (kartkówki, sprawdziany) - progi procentowe ocen uczniów 

mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę:  

90% - 100% - celujący  

71% - 89% - bardzo dobry  

55% - 70% - dobry  

40% - 54% - dostateczny  

20% - 39% - dopuszczający  

19% i mniej – niedostateczny 

14. Nauczyciel stosuje średnią ważoną przy wystawianiu śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych: 

Praca i aktywność na lekcjach, zadanie domowe, zeszyt -  waga 1 

Odpowiedź ustna, kartkówka - waga 2 

Sprawdzian, praca projektowa,  sukcesy w konkursach - waga 3 

15. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną na semestr zobowiązuje się do poprawy oceny 

zgodnie z ustaleniami nauczyciela. 

16. Jeżeli uczeń opuścił 50% zajęć i brak jest podstaw do wystawienia oceny, to może być 

nieklasyfikowany. 

17. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego  może zdawać egzamin 

poprawkowy, gdy spełni warunki podane w WSO. 

 

W przypadku sytuacji innych – nie przewidzianych w powyższych wymaganiach - obowiązują przepisy 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania znajdujące się w Statucie Techniku. 

 

         


