
Wymagania edukacyjne  – Gimnazjum kl 3 
 

Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML 

Wymagania konieczne (ocena 
dopuszczająca) 

Wymagania podstawowe (ocena 
dostateczna) 

Wymagania rozszerzające  
(ocena dobra) 

Wymagania dopełniające  
(ocena bardzo dobre) 

Wymagania wykraczające  
(ocena celująca) 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

• tworzy prostą stronę w języku 
HTML, wykorzystując edytor 
tekstu 

• tworzy prostą stronę 
internetową, wykorzystując 
znaczniki HTML 

• zapisuje tworzoną stronę w 
formacie HTML. 

 

 zapisuje utworzoną stronę 
internetową w formacie HTML. 

 formatuje tekst na tworzonej 
stronie internetowej. 

 

 omawia zasady projektowania 
stron internetowych 

 wyjaśnia działanie hiperłączy. 
 dodaje tabele do strony 

internetowej 
 dodaje obrazy do strony 

internetowej. 

 

 modyfikuje kod utworzonej 
strony internetowej 

 wyszukuje błędy 
w utworzonym kodzie. 

 dodaje do swojej strony 
internetowej hiperłącza do 
innych stron internetowych. 
 

 tworzy hiperłącza 
w budowanej stronie 
internetowej 

 dodaje tło do tworzonej 
strony internetowej. 

 tworzy połączenia pomiędzy 
dokumentami HTML, 
wykorzystując hiperłącza 

 dodaje tło do tworzonej 
strony internetowej. 

 Korzysta z kaskadowych 
arkuszy stylów 

 

  



Opracowywanie za pomocą komputera danych liczbowych 

Wymagania konieczne (ocena 
dopuszczająca) 

Wymagania podstawowe (ocena 
dostateczna) 

Wymagania rozszerzające  
(ocena dobra) 

Wymagania dopełniające  
(ocena bardzo dobre) 

Wymagania wykraczające  
(ocena celująca) 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

zna zastosowania arkusza 
kalkulacyjnego i omawia 
budowę dokumentuarkusza; 

pisze formułę wykonującą 
jedno z czterech 
podstawowych działań 
arytmetycznych (dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, 
dzielenie); 

potrafi zastosować 
kopiowanie i 
wklejanieformuł; 

zna ogólne zasady 
przygotowania  
wykresu w 
arkuszukalkulacyjnym; 

korzysta z kreatora wykresów 
do utworzenia 
prostegowykresu; 

zapisuje utworzony arkusz 
we wskazanym 
folderzedocelowym 

zna i stosuje zasadę 
adresowaniawzględnego; 

potrafi tworzyć formuły 
wykonujące bardziej 
zaawansowaneobliczenia; 

stosuje funkcje arkusza 
kalkulacyjnego, tj.: 
SUMA, ŚREDNIA; 

modyfikuje tabele w celu 
usprawnienia obliczeń, m.in.: 
wstawia i usuwa wiersze 
(kolumny); zmienia szerokość 
kolumn i wysokość 
wierszytabeli; wie, jak 
wprowadzić do komórek długie 
teksty i dużeliczby; 

tworzy wykres składający 
się z dwóch serii danych, 
potrafi dodać do niego 
odpowiednie opisy 

potrafi prawidłowo 
zaprojektować tabelę arkusza 
kalkulacyjnego (m.in.: 
wprowadza opisy do tabeli, 
formatuje komórki  arkusza; 
ustala format danych, 
dostosowując go do 
wprowadzanychinformacji); 

rozróżnia zasady 
adresowania względnego, 
bezwzględnego 
imieszanego; 

stosuje arkusz do kalkulacji 
wydatków i do obliczania 
ceny z podatkiem 
VAT;dostosowuje 
odpowiednio 
rodzajadresowania; 

zna zasady doboru typu 
wykresu do danych i wyników; 
drukuje tabelę arkusza, 
dobierając odpowiednie 
parametry drukowania; 
rozróżnia linie siatki 
iobramowania 

potrafi układać rozbudowane 
formuły z zastosowaniem 
funkcji JEŻELI; 

potrafi samodzielnie 
zastosować adres 
bezwzględny  lub mieszany, 
aby ułatwićobliczenia; 

wykonuje w arkuszu proste 
obliczenia z dziedziny fizyki, 
matematyki, geografii, np. 
tworzy tabelę do obliczania 
wartości funkcji liniowej i 
tworzy odpowiedniwykres; 

tworzy, zależnie od 
danych, różne typy 
wykresów: XY 
(punktowy), 
liniowy,kołowy; 

wstawia tabelę arkusza 
do dokumentu 
tekstowego jako obiekt 
osadzony i jako obiekt 
połączony; 

wstawia tabelę arkusza 
kalkulacyjnego do 
dokumentu tekstowego 
zpliku 

zna działanie 
I zastosowanie wielu 
funkcjidostępnych 
w arkuszukalkulacyjnym; 

wyjaśnia różnicę między 
tabelą osadzoną 
apołączoną; 

samodzielnie wyszukuje 
opcje menu potrzebne do 
rozwiązania 
określonegoproblemu; 

projektuje samodzielnie 
tabelę arkusza z 
zachowaniem poznanych 
zasad wykonywania 
obliczeń w arkuszu 
kalkulacyjnym 
 

 

 

 

 

 



 

Opracowywanie za pomocą komputera bazy danych 

Wymagania konieczne (ocena 
dopuszczająca) 

Wymagania podstawowe 
(ocena dostateczna) 

Wymagania rozszerzające  
(ocena dobra) 

Wymagania dopełniające  
(ocena bardzo dobre) 

Wymagania wykraczające  
(ocena celująca) 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

podaje przykłady baz danych 
ze swojegootoczenia, 
np. w szkolnym 
sekretariacie, bibliotece; 

na przykładzie gotowego 
pliku bazy danych potrafi 
omówić jej strukturę – 
określić, jakie informacje są 
w niejpamiętane 
i wyjaśnić pojęcia: tabela, 
rekord, pole; 

korzystając z gotowego 
formularza, potrafi 
zaktualizować dane w 
rekordzie i dopisać nowy 
rekord; 

potrafi wyświetlić wynik 
gotowego zapytania i omówić 
czego zapytaniedotyczyło; 

prezentuje informacje, 
korzystając z 
przygotowanych raportów 

podaje przykłady zbiorów 
informacji, które mogą być 
gromadzone w 
bazachdanych; 

podaje przykłady 
oprogramowania do 
tworzenia baz danych; 
wymienia obiekty, jakie 
może zawierać plik bazy 
danych; 

wyjaśnia pojęcie klucza; 
potrafi ustalić porządek 
malejący lub rosnący w 
bazie według podanych 
przez nauczyciela kluczy; 

wyjaśnia funkcję 
formularzy iraportów; 

tworzy proste zapytanie 
na podstawie gotowej 
tabeli, korzystając z 
kreatorazadań 

wyjaśnia, na czym polega 
przetwarzanie danych w 
bazach danych; 

projektuje tabelę, stosując 
podstawowe zasady 
tworzenia tabel; 

tworzy prosty formularz 
za pomocą 
kreatorazadań; 

tworzy kwerendy w widoku 
projektu; w zapytaniach 
stosuje proste kryterium 
wyboru (dotyczące jednego 
lub dwóch pól); 

przygotowuje raporty na 
podstawie tabeli 
lubkwerendy; 

drukujeraporty 

tworzy formularze, 
dostosowując formularz do 
wprowadzanych danych; 
potrafiskorzystać 
z kreatora zadań i 
modyfikować formularz w 
widokuprojektu; 

umieszcza w raporcie 
podsumowania, określające 
dane statystyczne (minimum, 
maksimum), porządkujedane 
w raporcie według 
zadanych kryteriów; 

wymienia i omawia 
etapy projektowania 
systemów 
informatycznych; 
współpracuje w grupie, 
wykonując samodzielnie 
zadania szczegółowe 

potrafi samodzielnie 
zaprojektować poprawną 
strukturę bazy danych na 
wybrany przez siebie 
temat, w tym ustalić pola, 
zaprojektować formularz, 
zaplanować odpowiednie 
zapytania i raporty oraz 
je utworzyć; 

podaje przykłady 
systemów 
informatycznych z 
otoczenia i wyjaśnia 
ichzastosowanie; 

rozumie różnicę 
między wynikiem 
wyszukiwania 
dowolnego 
ciąguznaków 
z wykorzystaniem opcji 
Znajdź i z 
użyciemzapytania; 
potrafi skorzystać z tego 
samego raportu do 
wydrukowania danych na 
podstawie różnychzapytań 



 

Rozwiązywanieproblemówipodejmowaniedecyzjizwykorzystaniemkomputera,stosowaniepodejściaalgorytmicznego 

Wymagania konieczne (ocena 
dopuszczająca) 

Wymagania podstawowe 
(ocena dostateczna) 

Wymagania rozszerzające  
(ocena dobra) 

Wymagania dopełniające  
(ocena bardzo dobre) 

Wymagania wykraczające  
(ocena celująca) 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

zapisuje prosty algorytm 
liniowy w postaci 
listykroków; 

zna podstawowe zasady 
prezentacji algorytmów w 
postaci schematów blokowych 
(zna podstawowe bloki 
potrzebne do budowania 
schematu blokowego); 

analizuje gotowy 
schemat blokowy 
prostegoalgorytmu 

wyjaśnia pojęciealgorytmu; 

określa dane do zadania 
oraz wyniki i zapisuje prosty 
algorytm liniowy w postaci 
listykroków; 

określa sytuacje 
warunkowe, tj. takie, 
które wyprowadzają 
różne wyniki – zależnie 
od spełnienia 
narzuconych warunków; 

buduje schemat blokowy 
prostego algorytmu liniowego, 
korzystając z programu 
edukacyjnego; analizuje 
schemat blokowyalgorytmu 
zrozgałęzieniami 

omawia etapy 
rozwiązywania 
problemu(zadania); 

wie, na czym polegaiteracja; 

analizuje algorytmy, 
w których występują 
powtórzenia i określa, 
od czego zależy liczba 
powtórzeń; 
buduje schemat blokowy 
algorytmu z warunkiem 
prostym, korzystając z 
programu edukacyjnego; 

realizuje algorytm 
liniowy I z warunkami 
w arkuszu 
kalkulacyjnym 

wyjaśnia pojęcie 
specyfikacja problemu; 

prezentuje algorytmy 
iteracyjne za pomocą 
listykroków i schematu 
blokowego, korzystając 
z programu edukacyjnego; 
realizuje algorytm 
z warunkami w 
arkuszukalkulacyjnym 

potrafi samodzielnie 
napisać specyfikację 
określonego zadania; 

potrafi samodzielnie 
zapoznać się z programem 
edukacyjnym 
przeznaczonym do 
konstrukcji 
schematówblokowych; 
buduje schemat blokowy 
algorytmu, w których 
wystąpią złożone 
sytuacjewarunkowe; 

określa, kiedy może 
nastąpić zapętlenie w 
algorytmie iteracyjnym 
i potrafi rozwiązać 
tenproblem; 
buduje schemat 
blokowy określonego 
algorytmu iteracyjnego, 
np. algorytmu 
Euklidesa,korzystając 
z programuedukacyjnego 



pisze proste programy wLogo, 
używając 
podstawowychpoleceń 

pisze proste programy 
w Logo, używając 
podstawowych poleceń, 
realizuje proste 
algorytmy  

definiuje procedury wLogo 
z parametrami i bez 
parametrów oraz wywołujeje; 

realizuje prostą 
sytuację warunkową 
wLogo; 

realizuje algorytmy 
iteracyjne  

zna pojęcia: translacja, 
kompilacja,interpretacja; 

wyjaśnia, na czym polega 
prezentacja algorytmu 
w postaci programu; 
wyjaśnia pojęcia: parametr 
formalny i aktualny; 
zapisuje algorytmy 
iteracyjne w Logo 

wyjaśnia zasady 
programowania i 
kompilowania oraz wie, jak są 
pamiętane wartości 
zmiennych; rozróżnia 
kompilację od interpretacji; 

pisze programy w języku 
Logo, stosującprocedury 

opisuje algorytm, 
znajdowania wybranego 
elementu w zbiorze 
nieuporządkowanym, na 

opisuje algorytm, 
znajdowania wybranego 
elementu w zbiorze 
nieuporządkowanym, na 

omawia algorytm 
sortowania przez wybór 
na konkretnym 
przykładzie; 
analizujegotową 

opisuje algorytm znajdowania 
wybranego elementu w 
zbiorze uporządkowanym 

tworzy schematy 
blokowe wybranych 
algorytmów, 
korzystając zprogramu 



 
przykładzie wyboru 
najwyższego ucznia 
spośródpięciu 

przykładzie wyboru 
największej liczby spośród n 
liczb – stosuje 
przeszukiwanieliniowe; 
stosuje algorytm 
poszukiwania przez 
połowienie wzabawie 
w zgadywanieliczby 

listę kroków tegoalgorytmu; 
omawia algorytm 
sortowania bąbelkowego 
na konkretnym 
przykładzie 

algorytm poszukiwania 
przez połowienie; 
analizuje gotowy schemat 
blokowy algorytmu 
sortowania bąbelkowego 

edukacyjnego 

ogląda, korzystając z 
gotowych plików, 
modelezjawisk 

analizuje i omawia 
gotowe modele różnych 
zjawisk, 
np.przyrodniczych 

wyjaśnia, na czym polega 
modelowanierzeczywistości; 
omawia, korzystając z 
gotowego przykładu, np. 
modelu rzutu kostką 
sześcienną do gry, na czym 
polegamodelowanie 

wykonuje prosty model, np. 
rzutu monetą, korzystając z 
arkusza kalkulacyjnego 

korzystając z dodatkowych 
źródeł, np. Internetu, 
wyszukuje informacje na 
temat modelowania 

 
 
 


