
Wymagan a
rocznych ocen klasyfikacyjnych

Klasy: 1e, 2e, 

TEMAT Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

XV.  Arkusz kalkulacyjny 
- Excel 

wymiany danych 
wymienia podstawowe 
zastosowania arkusza 
kalkulacyjnego 

arkuszem kalkulacyjnym: 
skoroszyt, arkusz, adres 

kcja, 
 

 
modyfikuje dane w arkuszu  

zy 
filtrowaniem i sortowaniem 
danych 

filtruje i sortuje dane 

tworzy tabele i stosuje w 

wykorzystuje adresy 

obliczeniowych 

 
korzysta z wbudowanych 
funkcji arkusza 
kalkulacyjnego 

 

w  
 

stosuje funkcje: SUMA, 

 
przedstawia dane w postaci 

w 

wyszukuje samodzielnie w 
internecie dane potrzebne 
do reali

 

 
poprawnie stosuje 

ne i mieszane 
wyszukuje w internecie 
informacje na temat 
nowych funkcji i stosuje je 
w zadaniach 
dobiera typ wykresu do 
rodzaju danych 

generuje zestawy danych za 
 

modyfikuje style tabel 
przestawnych 

importuje do arkusza dane 

stron WWW 
modyfikuje dane podczas 
ich importowania 
interpretuje otrzymane 
wyniki zgodnie z 

eniami 
interpretuje wyniki tabel i 

 

stosuje tabele przestawne 

 



nich sortowanie i 
filtrowanie danych 

kalkulacyjnego do losowego 
gene
danych 

 

przestawnych 

tworzy tabele przestawne  

filtruje dane w tabeli 
przestawnej 

aktualizuje 

 

stosuje gotowe style tabel 
przestawnych  

podsumowuje dane w 

sposoby 

tabeli przestawnej 

grupuje i rozgrupowuje daty 
w tabelach przestawnych 

tworzy wykresy przestawne 

buduje tabele przestawne 
  

tworzy fragmentatory i 
korzysta z osi czasu  

 

XVI.  Korespondencja 
seryjna 

tworzy zestawy 



korespondencji seryjnej  

umieszcza pola 
korespondencji seryjnej w 
tworzonych dokumentach 

 

seryjnych 

poprawnie scala dokumenty 
seryjne 

korespondencji seryjnej w 
arkuszu kalkulacyjnym 

drukuje listy seryjne 

ch 
(listy, etykiety, koperty)  

elektronicznej 

XVII.  Baza danych - 
Access 

danych: tabela, atrybut, 

klucz obcy, relacja 

zastosowania baz danych 

danych 

danych w programie MS 
Access 

modyfikuje dane zawarte w 
bazie danych 

tworzy tabele i definiuje 
 

kreatora 

tworzy kwerendy, 
formularze oraz raporty w 
programie  
MS Access 

dostosowuje raport do 
aktualnych potrzeb 

drukuje i eksportuje 
raporty do pliku 

XVIII. 
aplikacji - projekt  

 online 

stosuje zasady netykiety i 
korzysta z niej w 
komunikacji zdalnej 

graficznych podczas pracy 
nad zadaniem projektowym 

stosuje funkcje arkusza 
kalkulacyjnego do 
przetwarzania danych 

wypracowane w grupie 

potrzebne informacje 

prezentuje efekty pracy 
grupowej na forum klasy 

i projekt 

prezentuje efekty pracy 
grupowej na forum klasy 

i projekt 



XIX.  Algorytmy  

niekomputerowych 

wymienia cechy 
poprawnego algorytmu 

problemu 

tworzy algorytm 
wyznaczania pierwiastka 
kwadratowego 

zapisuje algorytm Herona w 
 

wy

programowaniem: schemat 

kompilator, interpreter, 
kcje, 

plik wykonywalny 

zapisuje algorytm w postaci 
 

kompiluje zapisany kod 
y 

programu 

typu zmiennej 

wymienia zasady tworzenia 

programowania 

stosuje podstawowe 

tworzy samodzielnie 

poznane instrukcje 

programowania 

stosuje w swoich 

instrukcje warunkowe 

pisze programy 

matematyczne i fizyczne 
oraz problemy z napisami 



konstrukcje wybranego 
ogramowania: 

operatory arytmetyczne i 

 

tworzy program 

 
XX.  Programowanie 
VBA, C++ algorytmu krok po kroku  

opisuje, jak komputer 
 

zapisuje liczby w binarnym 
systemie liczbowym oraz w 
systemie szesnastkowym  

systemami liczbowymi: 
system pozycyjny, 
podstawa systemu 
liczbowego 

liczby pierwsze 

liczb pierwszych 

NWW 

podaj

problemu 

stosuje w swoich 
programach podstawowe 

 

w programach 

tworzy program 

liczby z zadane  

omawia algorytm konwersji 

dzie  

zapisuje algorytm konwersji 

liczbowymi w postaci 
programu komputerowego 
omawia algorytmy 

ywanego problemu 

stosuje w kodzie operatory 
inkrementacji i 
dekrementacji 

stosuj

o  

tworzy algorytmy konwersji 

liczbowymi 

tworzy samodzielnie 
programy dla poznanych 

 

onych 

tworzy progr

wartownikiem, czyli 
spe

wczytywanych do programu 
wart  

 
programuje algorytmy 

systemami liczbowymi, 

lub listy 
pisze programy 

rodzaje liczb pierwszych  

znaczenie liczb pierwszych 
w informatyce 



zastosowania algorytmu 
Euklidesa 

 

liczb 

wybranych liczb, 

algorytmy w wybranym 
 

grupuje instrukcje w funkcje 

funkcji  

zapisuje algorytm Euklidesa 
 

tworzy program 

 

stosuje odpowiednie 
konstrukcje wybranego 

ogramowania do 
implementacji omawianych 

 
 

 

opisuje algorytm Euklidesa i 

program w wybranym 
 

algorytmu Euklidesa: z 
odejmowaniem i z 
dzieleniem 

poznaje inne zastosowania 
algorytmu Euklidesa, 

zawarte w internecie lub 
 

otr


