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Przedmiot: Administracja systemami operacyjnymi 

Klasa I TTTI (grupa1/2) 

Nauczyciel: Wojciech Wilk 

2017/2018 

 

 

1. Cel 

  

Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel będzie 

się kierował przy wystawianiu ocen. 

 

2. Warunki i zasady ustalania ocen 

 

▪ W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub pracy klasowej - uczeń powinien przystąpić 
do  sprawdzianu lub pracy klasowej, w terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym. 

▪ Za brak pracy domowej  wystawiana jest ocena niedostateczna. 
▪ Sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdej zrealizowanej tematyce - zapowiedziane są 

tydzień wcześniej (z podanym zakresem). 
▪ Uczeń ma prawo poprawy oceny niedostatecznej otrzymanej ze sprawdzianu lub odpowiedzi. 
▪ Sprawdziany oceniane są według skali określonej w statucie szkoły. 
▪  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, ustala się według skali 

określonej w statucie szkoły.  
▪ Uczeń może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych raz w semestrze. 

   
Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są wg następującej skali: 

 

                                100% - 91%     bardzo dobry 

                           90% - 75%       dobry 

                           74% - 51%       dostateczny 

                           50% - 31%       dopuszczający 

                                     30% -   0%       niedostateczny 
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Poprawę ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia w trakcie trwania 
danego półrocza uczeń może uzyskać: 
 

- w przypadku prac pisemnych (sprawdzianów) do dwóch tygodni po otrzymaniu oceny 
w formie pisemnej lub ustnej 

- w przypadku ocen ze sprawdzianów praktycznych uczeń na własną prośbę powinien 
przystąpić do jej poprawy na lekcji następnej  

- w przypadku projektów wykonywanych w czasie trwania zajęć lub w domu, na prośbę 
ucznia eliminując wskazane błędy na lekcji, na której następuje ocena lub za zgodą 
nauczyciela w terminie do dwóch tygodni. 

 

Liczba i częstotliwość pomiaru jest zależna od realizowanego programu 
nauczania, liczby godzin w klasie, możliwości uczniów i jest modyfikowana na 
bieżąco. 

 

3. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie 

 

Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: 

 

▪ Praca na lekcji: 
 

✓ Wiadomości - wypowiedzi ustne, kartkówki lub sprawdziany, zrozumienie i 
zapamiętywanie wiadomości zdobytych podczas lekcji i nauki własnej, uporządkowanie i 
streszczenie wiadomości, zilustrowanie i wyjaśnienie na  odpowiednich przykładach. 
 

✓ Umiejętności – wykonywanie i rozwiązywanie zadań wykonywanych podczas zajęć 
,prawidłowa analiza, wnioskowanie i dostrzeganie związków między teorią, a praktyką 
formułowanie problemów, planu działania, przewidywanie i prezentowanie ich na własny 
sposób 

 

 

▪ Prace domowe - bieżące (utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji).  
▪ Inne (samodzielne propozycje uczniów ) poszerzające zakres realizowanych na zajęciach 

treści - prezentowane w formie pisemnej lub innej.  
 

 

4.Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 
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Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 

obowiązujące przy ocenie cząstkowej i ocenie klasyfikacyjnej.  

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 

zadania wykraczające poza program tej klasy, 

 c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne, 

porównywalne osiągnięcia. 
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Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 

 a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie, 

 b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

 

a) opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

przekraczającym minimalne wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu 

nauczania,  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

 

 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

minimalnych wymagań edukacyjnych, 

 b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

c) ma braki w opanowaniu minimalnych wymagań edukacyjnych, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

61 Uchwała RP z dnia 13.12.2013 r. 

 d) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności 

przy pomocy nauczyciela.  

 

Stopień  dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 

a) ma osiągnięcia w opanowaniu wymagań programowych na poziomie 

wymagań koniecznych, które dają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy 

z przedmiotu  w ciągu dalszej nauki.  
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b) uczeń rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności. 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki te 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

 b) nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela 
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 Treści edukacyjne podlegające ocenie: 

 

Konfiguracja BIOS/UEFI. Planowanie instalacji. Podział dysku na partycje. 
Instalacja systemu MS Windows Na stacji roboczej. Instalowanie systemu 
Linux na stacji roboczej. Aktualizacja systemu operacyjnego. Konfiguracja 
systemu operacyjnego. Konfiguracja karty sieciowej. Tworzenie kont lokalnych. 
Tworzenie grupy użytkowników. Instalacja oprogramowania użytkowego. Pliki 
wsadowe. Udostępnianie plików. Zabezpieczanie systemu programem 
antywirusowym. Konfiguracja urządzeń mobilnych. Aktualizacja systemu 
operacyjnego urządzeń mobilnych. Instalacja oprogramowania na 
urządzeniach mobilnych. Przywracanie ustawień urządzeń mobilnych. 
Konfiguracja dysku w chmurze. Skrypty. Uprawnienia do plików i katalogów. 
Ograniczenia dyskowe. Diagnoza systemu operacyjnego. Dokumentacja 
wykonanych czynności. Sieciowe systemy operacyjne MS Windows Serwer 
Sieciowe systemy operacyjne Linux. Konfiguracja serwera DNS według 
wskazań. Konfiguracja serwera DHCP według wskazań. Konfiguracja serwera 
WWW według wskazań. Konfiguracja serwera FTP według wskazań. 
Konfiguracja serwera plików według wskazań. Konfiguracja routingu 
statycznego według wskazań. Konfiguracja routingu dynamicznego według 
wskazań. Konfiguracja zapory ogniowej według wskazań. Konta użytkowników. 
Grupy użytkowników. Usługa domenowa. Konta domenowe. Uprawnienia 
sieciowe do plików i katalogów. Ograniczenia dyskowe na serwerze. Instalacja i 
konfiguracja programu antywirusowego. Konfiguracja zasad grup. 
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Przedmiot: Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 

Klasa I TTTI (grupa1/2) 

Nauczyciel: Wojciech Wilk 

2017/2018 

 

1. Cel 

  

Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel będzie 

się kierował przy wystawianiu ocen. 

 

2. Warunki i zasady ustalania ocen 

 

▪ W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub pracy klasowej - uczeń powinien przystąpić 
do  sprawdzianu lub pracy klasowej, w terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym. 

▪ Za brak pracy domowej  wystawiana jest ocena niedostateczna. 
▪ Sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdej zrealizowanej tematyce - zapowiedziane są 

tydzień wcześniej (z podanym zakresem). 
▪ Uczeń ma prawo poprawy oceny niedostatecznej otrzymanej ze sprawdzianu lub odpowiedzi. 
▪ Sprawdziany oceniane są według skali określonej w statucie szkoły. 
▪  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, ustala się według skali 

określonej w statucie szkoły  
▪ Uczeń może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych raz w semestrze. 

   
 

Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są wg następującej skali: 

 

                               100% - 91%     bardzo dobry 

                                 90% - 75%       dobry 

                                 74% - 51%       dostateczny 

                                 50% - 31%       dopuszczający 

                                 30% -   0%     niedostateczny 
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Poprawę ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia w trakcie trwania 
danego półrocza uczeń może uzyskać: 
 

- w przypadku prac pisemnych (sprawdzianów) do dwóch tygodni po otrzymaniu oceny 
w formie pisemnej lub ustnej 

- w przypadku ocen ze sprawdzianów praktycznych uczeń na własną prośbę powinien 
przystąpić do jej poprawy na lekcji następnej  

- w przypadku projektów wykonywanych w czasie trwania zajęć lub w domu, na prośbę 
ucznia eliminując wskazane błędy na lekcji, na której następuje ocena lub za zgodą 
nauczyciela w terminie do dwóch tygodni. 

 

Liczba i częstotliwość pomiaru jest zależna od realizowanego programu 
nauczania, liczby godzin w klasie, możliwości uczniów i jest modyfikowana na 
bieżąco. 

 
3. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie 

 

Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: 

 

▪ Praca na lekcji: 
 

✓ Wiadomości - wypowiedzi ustne, kartkówki lub sprawdziany, zrozumienie i 
zapamiętywanie wiadomości zdobytych podczas lekcji i nauki własnej, uporządkowanie i 
streszczenie wiadomości, zilustrowanie i wyjaśnienie na  odpowiednich przykładach. 
 

✓ Umiejętności – wykonywanie i rozwiązywanie zadań wykonywanych podczas zajęć 
,prawidłowa analiza, wnioskowanie i dostrzeganie związków między teorią, a praktyką 
formułowanie problemów, planu działania, przewidywanie i prezentowanie ich na własny 
sposób 

 

 

▪ Prace domowe - bieżące (utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji).  
▪ Inne (samodzielne propozycje uczniów ) poszerzające zakres realizowanych na zajęciach 

treści - prezentowane w formie pisemnej lub innej.  
 

 

4.Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 
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Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 

obowiązujące przy ocenie cząstkowej i ocenie klasyfikacyjnej.  

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 

zadania wykraczające poza program tej klasy, 

 c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne, 

porównywalne osiągnięcia. 
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Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 

 a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie, 

 b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

 

a) opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

przekraczającym minimalne wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu 

nauczania,  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

 

 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

minimalnych wymagań edukacyjnych, 

 b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

c) ma braki w opanowaniu minimalnych wymagań edukacyjnych, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

61 Uchwała RP z dnia 13.12.2013 r. 

 d) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności 

przy pomocy nauczyciela.  

 

Stopień  dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 

c) ma osiągnięcia w opanowaniu wymagań programowych na poziomie 

wymagań koniecznych, które dają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy 

z przedmiotu  w ciągu dalszej nauki.  
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d) Uczeń rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności. 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki te 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

 b) nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela 
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 Treści edukacyjne podlegające ocenie: 

 

 

Harmonogram prac. Organizacja i wyposażenie stanowiska do montażu komputera osobistego. 

Dokumentacja techniczna systemów komputerowych. Symbole, parametry techniczne podzespołów 

komputerowych. Kompatybilność podzespołów komputerowych. Dobór podzespołów 

komputerowych do montażu zestawu o określonych funkcjach. Narzędzia monterskie do montażu i 

modernizacji komputera osobistego i serwera. Zasady montażu komputera osobistego z 

podzespołów. Montaż komputera z podzespołów. Zasady modernizacji komputera. Modernizacja 

komputerów osobistych. Konfiguracja BIOS-SETUP,UEFI. Poprawność konfiguracji komputera. 

Oprogramowanie narzędziowe do analizy i audytu konfiguracji komputera osobistego. Interfejsy 

urządzeń peryferyjnych. Rodzaje urządzeń peryferyjnych. Czytanie dokumentacji technicznej 

urządzeń peryferyjnych. Instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych. Zasady konfiguracji 

sterowników urządzeń peryferyjnych.  Parametry techniczne urządzeń peryferyjnych. Rodzaje 

materiałów eksploatacyjnych. Zasady konserwacji urządzeń peryferyjnych. Zasady doboru i wymiany 

materiałów eksploatacyjnych. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi(materiały eksploatacyjne). 

Zasady sporządzania harmonogramu prac konserwacyjnych i przeglądów. 

Rodzaje i charakterystyka oprogramowania do monitorowania pracy komputera osobistego. Rodzaje 

i charakterystyka oprogramowania do diagnostyki komputera osobistego. Metody monitorowania i 

diagnostyki komputera osobistego. Kody błędów uruchamiania i pracy systemu operacyjnego. 

Przyczyny i rodzaje awarii komputera osobistego. Procedury naprawy podzespołów komputerowych. 

Procedury naprawy systemu operacyjnego. Zasady sporządzania dokumentacji po naprawie 

komputera osobistego. Obsługa konsoli naprawy systemu operacyjnego MS Windows. Obsługa 

systemowych programów naprawczych.  Archiwizacja danych.  Kopia zapasowa. Przywracanie 

systemu. Przywracanie danych. Zabezpieczanie systemu operacyjnego przez atakami z sieci oraz 

zawirusowaniem. Wskazania dla użytkownika. Kosztorysowanie prac naprawczych  
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Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej 

Klasa I TTTI (grupa1/2) 

Nauczyciel: Wojciech Wilk 

2017/2018 

 

 

1. Cel 

  

Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel będzie 

się kierował przy wystawianiu ocen. 

 

2. Warunki i zasady ustalania ocen 

 

▪ W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub pracy klasowej - uczeń powinien przystąpić 
do  sprawdzianu lub pracy klasowej, w terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym. 

▪ Za brak pracy domowej  wystawiana jest ocena niedostateczna. 
▪ Sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdej zrealizowanej tematyce - zapowiedziane są 

tydzień wcześniej (z podanym zakresem). 
▪ Uczeń ma prawo poprawy oceny niedostatecznej otrzymanej ze sprawdzianu lub odpowiedzi. 
▪ Sprawdziany oceniane są według skali określonej w statucie szkoły. 
▪  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, ustala się według skali 

określonej w statucie szkoły  
▪ Uczeń może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych raz w semestrze. 

   
 

Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są wg następującej skali: 

 

                                          100% - 91%     bardzo dobry 

                                90% - 75%       dobry 

                                74% - 51%       dostateczny 

                                50% - 31%       dopuszczający 

                                 30% -   0%       niedostateczny 
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Poprawę ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia w trakcie trwania 
danego półrocza uczeń może uzyskać: 
 

- w przypadku prac pisemnych (sprawdzianów) do dwóch tygodni po otrzymaniu oceny 
w formie pisemnej lub ustnej 

- w przypadku ocen ze sprawdzianów praktycznych uczeń na własną prośbę powinien 
przystąpić do jej poprawy na lekcji następnej  

- w przypadku projektów wykonywanych w czasie trwania zajęć lub w domu, na prośbę 
ucznia eliminując wskazane błędy na lekcji, na której następuje ocena lub za zgodą 
nauczyciela w terminie do dwóch tygodni. 

 

Liczba i częstotliwość pomiaru jest zależna od realizowanego programu 
nauczania, liczby godzin w klasie, możliwości uczniów i jest modyfikowana na 
bieżąco. 

 

3. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie 

 

Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: 

 

▪ Praca na lekcji: 
 

✓ Wiadomości - wypowiedzi ustne, kartkówki lub sprawdziany, zrozumienie i 
zapamiętywanie wiadomości zdobytych podczas lekcji i nauki własnej, uporządkowanie i 
streszczenie wiadomości, zilustrowanie i wyjaśnienie na  odpowiednich przykładach. 
 

✓ Umiejętności – wykonywanie i rozwiązywanie zadań wykonywanych podczas zajęć 
,prawidłowa analiza, wnioskowanie i dostrzeganie związków między teorią, a praktyką 
formułowanie problemów, planu działania, przewidywanie i prezentowanie ich na własny 
sposób 

 

 

▪ Prace domowe - bieżące (utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji).  
▪ Inne (samodzielne propozycje uczniów ) poszerzające zakres realizowanych na zajęciach 

treści - prezentowane w formie pisemnej lub innej.  
 

 

4.Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 
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Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 

obowiązujące przy ocenie cząstkowej i ocenie klasyfikacyjnej.  

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 

zadania wykraczające poza program tej klasy, 

 c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne, 

porównywalne osiągnięcia. 
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Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 

 a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie, 

 b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

 

a) opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

przekraczającym minimalne wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu 

nauczania,  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

 

 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

minimalnych wymagań edukacyjnych, 

 b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

c) ma braki w opanowaniu minimalnych wymagań edukacyjnych, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

61 Uchwała RP z dnia 13.12.2013 r. 

 d) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności 

przy pomocy nauczyciela.  

 

Stopień  dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 

e) ma osiągnięcia w opanowaniu wymagań programowych na poziomie 

wymagań koniecznych, które dają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy 

z przedmiotu  w ciągu dalszej nauki.  
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f) Uczeń rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności. 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki te 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

 b) nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela 
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 Treści edukacyjne podlegające ocenie: 

 

Definicja prądu elektrycznego. Rodzaje prądu. Napięcie i natężenie prądu. 
Prawo Ohma. Bit i bajt. Systemy liczbowe.(dziesiętny system liczbowy, 
dwójkowy system liczbowy, ósemkowy system liczbowy, szesnastkowy system 
liczbowy. Przeliczanie liczb między różnymi systemami liczbowymi. Działania 
arytmetyczne na liczbach dwójkowych, ósemkowych, szesnastkowych. 
Działania arytmetyczne na liczbach dwójkowych, ósemkowych, 
szesnastkowych. Działania logiczne algebra Boole’a. Bramki logiczne. 
Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki 
komputerowej(rezystor, kondensator, cewka, potencjometr, dioda, tranzystor, 
układ scalony, kodery, dekodery, przerzutniki. Oznaczenia producenta 
podzespołów komputera. Oznaczenia urządzeń techniki komputerowej. 
Parametry podzespołów systemu komputerowego. Parametry podzespołów 
urządzeń techniki komputerowej. Zestawienie porównujące parametry 
urządzeń techniki komputerowej. Płyta główna. Magistrala. Chłodzenie 
elementów (chłodzenie aktywne, pasywne). Procesor (architektura procesorów, 
parametry procesorów, części procesora, procesory w laptopach, procesory w 
urządzeniach mobilnych, procesory w serwerach). Chipset. Pamięć 
półprzewodnikowa. Pamięć magnetyczna. Pamięć optyczna. Karty rozszerzeń.   
Dokumentacja systemów operacyjnych. Instrukcja obsługi urządzeń techniki 
komputerowej. Urządzenia techniki komputerowej. Dokumentacja techniczna 
urządzeń techniki komputerowej, instrukcje obsługi. Specyfikacja. Kalkulacji 
specyfikacji Licencje na oprogramowanie użytkownika indywidualnego, 
Licencje na oprogramowanie w przedsiębiorstwie. Prawo autorskie. Obrót 
zużytym sprzętem urządzeń techniki komputerowej. Utylizacja zużytego 
sprzętu elektronicznego Ochrona danych osobowych w systemach 
informatycznych. Harmonogram prac. Programy do przygotowania 
harmonogramu prac. Diagramy Gantta. Wskazania dla użytkownika komputera.  
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Przedmiot: Informatyka 

Klasa:  1A,1TM,1z 

Nauczyciel: Wojciech Wilk 

2017/18 

 

1. Cel 

  

Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel będzie 

się kierował przy wystawianiu ocen. 

 

2. Warunki i zasady ustalania ocen 

 

▪ W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub pracy klasowej - uczeń powinien przystąpić 
do  sprawdzianu lub pracy klasowej, w terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym. 

▪ Za brak pracy domowej  wystawiana jest ocena niedostateczna. 
▪ Sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdej zrealizowanej tematyce - zapowiedziane są 

tydzień wcześniej (z podanym zakresem). 
▪ Uczeń ma prawo poprawy oceny niedostatecznej otrzymanej ze sprawdzianu lub odpowiedzi. 
▪ Sprawdziany oceniane są według skali określonej w statucie szkoły. 
▪  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, ustala się według skali 

określonej w statucie szkoły.  
▪ Uczeń może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych raz w semestrze. 

   
 

Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są wg następującej skali: 

 

                               100% - 91%     bardzo dobry 

                                90% - 75%       dobry 

                                74% - 51%       dostateczny 

                                50% - 31%       dopuszczający 

                                 30% -   0%       niedostateczny 
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Poprawę ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia w trakcie trwania 
danego półrocza uczeń może uzyskać: 
 

- w przypadku prac pisemnych (sprawdzianów) do dwóch tygodni po otrzymaniu oceny 
w formie pisemnej lub ustnej 

- w przypadku ocen ze sprawdzianów praktycznych uczeń na własną prośbę powinien 
przystąpić do jej poprawy na lekcji następnej  

- w przypadku projektów wykonywanych w czasie trwania zajęć lub w domu, na prośbę 
ucznia eliminując wskazane błędy na lekcji, na której następuje ocena lub za zgodą 
nauczyciela w terminie do dwóch tygodni. 

 

Liczba i częstotliwość pomiaru jest zależna od realizowanego programu 
nauczania, liczby godzin w klasie, możliwości uczniów i jest modyfikowana na 
bieżąco. 

 

3. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie 

 

Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: 

 

▪ Praca na lekcji: 
 

✓ Wiadomości - wypowiedzi ustne, kartkówki lub sprawdziany, zrozumienie i 
zapamiętywanie wiadomości zdobytych podczas lekcji i nauki własnej, uporządkowanie i 
streszczenie wiadomości, zilustrowanie i wyjaśnienie na  odpowiednich przykładach. 
 

✓ Umiejętności – wykonywanie i rozwiązywanie zadań wykonywanych podczas zajęć 
,prawidłowa analiza, wnioskowanie i dostrzeganie związków między teorią, a praktyką 
formułowanie problemów, planu działania, przewidywanie i prezentowanie ich na własny 
sposób 

 

 

▪ Prace domowe - bieżące (utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji).  
▪ Inne (samodzielne propozycje uczniów ) poszerzające zakres realizowanych na zajęciach 

treści - prezentowane w formie pisemnej lub innej.  
 

 

4.Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 
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Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 

obowiązujące przy ocenie cząstkowej i ocenie klasyfikacyjnej.  

.  

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki te 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

 b) nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela 

 

Stopień  dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 

g) ma osiągnięcia w opanowaniu wymagań programowych na poziomie wymagań 

koniecznych, które dają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z przedmiotu  

w ciągu dalszej nauki.  

h) Uczeń rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności. 

 

 

 

Wymagane treści i wiadomości 

Zna podstawowe zasady etykiety. Zna przykłady źródeł informacji . Wymienia kilka zastosowań 

Internetu. Wie, co to jest adres e-mail i strona WWW. Wchodzi na stronę o podanym adresie. 

Wyszukuje informacje w Internecie wg prostego hasła. Wymienia części składowe zestawu 

komputerowego. Podaje przykłady urządzeń zewnętrznych. Posługuje się komputerem i 

urządzeniami TI w podstawowym zakresie. Poprawnie stosuje wyróżnienia w tekście, Wstawia 

tabelę i wykonuje podstawowe operacje na jej komórce. Zapisuje dokument w pliku w folderze 

domyślnym, załącza rysunek do tekstu.. Podaje przykłady baz danych ze swojego otoczenia. 

Potrafi zaktualizować dane w wybranym rekordzie i dopisać nowy rekord. Zna podstawowe 

zastosowania arkusza kalkulacyjnego. Rozumie działanie przeglądarki WWW. Zna podstawowe 

zasady tworzenia prezentacji. Tworzy prezentację składającą się z kilku slajdów z zastosowaniem 

animacji niestandardowych. Stosuje tło we wszystkich slajdach. Wstawia do slajdu tekst, kliparty, 

grafikę. Zapisuje prezentację we wskazanym folderze docelowym. Potrafi uruchomić pokaz 
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slajdów. Wie jak zastosować technologię informatyczną do telekomunikacji. Wie co to jest 

program i algorytm. 

 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

minimalnych wymagań edukacyjnych, 

 b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności.  

c) ma braki w opanowaniu minimalnych wymagań edukacyjnych, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

61 Uchwała RP z dnia 13.12.2013 r. 

 d) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności 

przy pomocy nauczyciela 

 

 

 

Wymagane treści i wiadomości: 

Szuka informacji w Internecie, konstruując złożone hasło. Redaguje, wysyła i odbiera listy 

elektroniczne. Zna zasady prawne dotyczące korzystania z cudzych materiałów. Omawia ogólne 

przeznaczenie urządzeń TI. Podaje przykłady urządzeń. Zna rodzaje programów komputerowych i 

potrafi określić ich przeznaczenie. Wymienia sposoby podłączenia się do Internetu. Potrafi 

spakować i rozpakować pliki. Omawia przyczyny utraty danych. Rozumie znaczenie ochrony 

danych. 

Planuje układ dokumentu. Dostosowuje formę tekstu do jego przeznaczenia. Właściwie dzieli 

tekst na akapity. Zna podstawowe zasady redagowania tekstu. Formatuje rysunek (obiekt) 

wstawiony do tekstu. Zmienia jego rozmiary. Oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku 

względem tekstu. Omawia narzędzia TI przeznaczone do tworzenia baz danych... Zna metody 

wyszukiwania informacji w bazach danych. Rozumie sposoby prezentacji informacji w bazie. 

Rozróżnia zasady adresowania. Potrafi tworzyć formuły wykonujące bardziej zaawansowane 

obliczenia (potęgowanie, pierwiastkowanie, z zastosowaniem nawiasów). Korzysta z opcji 

wstawiania funkcji. Tworzy wykres składający się z wielu serii danych, dodając do niego 

odpowiednie opisy. Ustawia rozmaite formaty. Potrafi przygotować prostą stronę, używając 

dowolnego edytora graficznego. Umie tworzyć akapity i wymuszać podział wiersza, dodawać 

nagłówki do tekstu, zmieniać krój i wielkość czcionki. Wie, jak wstawiać linie rozdzielające. Zna 
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narzędzia do tworzenia stron WWW w trybie graficznym. Definiuje proste algorytmy. Zna 

niektóre komendy języka programowania.  

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

 

a) opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

przekraczającym minimalne wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu 

nauczania,  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

 

Wymagane treści i umiejętności: 

Potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko odszukać informacje. Określa 

właściwości konta pocztowego. Dba o formę listu i jego pojemność. Wie, co to jest licencja na 

program i wymienia jej rodzaje. Potrafi określić funkcje i podstawowe parametry urządzeń TI. 

Rozumie rolę systemu operacyjnego. Potrafi zainstalować program komputerowy. Wymienia 

podstawowe klasy sieci. Rozumie pojęcie logowania się do sieci. Samodzielnie zakłada konto e 

mail. Zmienia parametry strony - ustawienia marginesów, orientację strony, rozmiar papieru.. 

Wykonuje konwersję tekstu na tabelę i odwrotnie. Wstawia dowolne obiekty do tekstu. Rozumie 

mechanizmy wstawiania obiektów (osadzenie, połączenie). Rozumie, co oznacza przetwarzanie 

danych w bazach danych. Określa typy danych. Wykonuje podstawowe operacje na rekordach 

danych: sortuje, redaguje, dodaje nowe. Tworzy własne zapytania z jednej tabeli. Na podstawie 

przygotowanych formularzy wprowadza i aktualizuje dane. Zna zastosowania najważniejszych 

funkcji wbudowanych w arkusz. Zna zastosowania różnych typów wykresów. Potrafi narysować 

wykres wybranej funkcji matematycznej. Samodzielnie tworzy proste strony WWW w trybie 

graficzny, potrafi przedstawić proste algorytmy w języku programowania. 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 

 a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie, 

 b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach. 
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Wymagane treści i umiejętności: 

Wie, co to jest licencja na program i wymienia jej rodzaje. Potrafi zastosować różne narzędzia do 

wyszukiwania informacji. Prawidłowo porządkuje ważne strony w strukturze folderów. Uzasadnia 

na przykładach zalety Internetu i zagrożenia, jakie przynosi. Rozróżnia formy komunikowania się 

przez Sieć. Zna i stosuje w praktyce podstawowe zasady prawa i etyki dotyczące korzystania z 

Internetu i programów komputerowych. Wymienia podstawowe układy mieszczące się na płycie 

głównej. Charakteryzuje ich parametry. Instaluje sterowniki urządzeń. Samodzielnie konfiguruje 

połączenie internetowe. Instaluje odpowiednie oprogramowanie do ochrony zasobów 

komputera.  Potrafi stosować różne style tekstu. Pracuje z długim dokumentem, tworzy spis 

treści. Stosuje przypisy. Tworzy dowolne wzory, wykorzystując edytor równań. Umieszcza własne 

przyciski w pasku narzędzi. Edytuje proste filmy w systemowym edytorze, obsługuje sprawnie 

aparat cyfrowy. Rozumie pojęcie relacji. Rozumie, czym się różni sortowanie od indeksowania. 

Wskazuje różnice na konkretnych przykładach. Tworzy złożone zapytania. Przygotowuje nowe 

raporty na podstawie wcześniej przygotowanych zapytań. Umieszcza w raporcie podsumowania, 

porządkuje dane w raporcie według zadanych kryteriów. Wie, jak używać arkusza przy 

rozwiązywaniu zadań szkolnych (przede wszystkim z matematyki i fizyki). Potrafi układać 

rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji warunkowych. Stosuje elementy formularzy w 

celu ułatwienia obsługi przygotowywanych arkuszy. Potrafi stosować filtry, selekcjonować dane 

na podstawie zaawansowanych kryteriów. Tworzy strony WWW w trybie graficznym i 

samodzielnie modyfikuje ich kod. Rozwiązuje problemy za pomocą języka programowania i 

potrafi ocenić wydajność i poprawność działania rozwiązania. Zdaje sobie sprawę z zagrożeń 

wynikających ze stosowania technologii informacyjnych. 

 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 

zadania wykraczające poza program tej klasy, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne, 

porównywalne osiągnięcia 

  



25 
 

 

Przedmiot: Informatyka – poziom rozszerzony 

Klasa:  2TM/2TT 

Nauczyciel: Wojciech Wilk 

2017/2018 

 

 

1. Cel 

  

Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel będzie 

się kierował przy wystawianiu ocen. 

 

2. Warunki i zasady ustalania ocen 

 

▪ W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub pracy klasowej - uczeń powinien przystąpić 
do  sprawdzianu lub pracy klasowej, w terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym. 

▪ Za brak pracy domowej  wystawiana jest ocena niedostateczna. 
▪ Sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdej zrealizowanej tematyce - zapowiedziane są 

tydzień wcześniej (z podanym zakresem). 
▪ Uczeń ma prawo poprawy oceny niedostatecznej otrzymanej ze sprawdzianu lub odpowiedzi. 
▪ Sprawdziany oceniane są według skali określonej w statucie szkoły. 
▪  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, ustala się według skali 

określonej w statucie szkoły  
▪ Uczeń może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych raz w semestrze. 

   
 

Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są wg następującej skali: 

 

                               100% - 91%     bardzo dobry 

                                90% - 75%       dobry 

                                74% - 51%       dostateczny 

                                50% - 31%       dopuszczający 

                                 30% -   0%       niedostateczny 
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Poprawę ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia w trakcie trwania 
danego półrocza uczeń może uzyskać: 
 

- w przypadku prac pisemnych (sprawdzianów) do dwóch tygodni po otrzymaniu oceny 
w formie pisemnej lub ustnej 

- w przypadku ocen ze sprawdzianów praktycznych uczeń na własną prośbę powinien 
przystąpić do jej poprawy na lekcji następnej  

- w przypadku projektów wykonywanych w czasie trwania zajęć lub w domu, na prośbę 
ucznia eliminując wskazane błędy na lekcji, na której następuje ocena lub za zgodą 
nauczyciela w terminie do dwóch tygodni. 

 

Liczba i częstotliwość pomiaru jest zależna od realizowanego programu 
nauczania, liczby godzin w klasie, możliwości uczniów i jest modyfikowana na 
bieżąco. 

 

3. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie 

 

Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: 

 

▪ Praca na lekcji: 
 

✓ Wiadomości - wypowiedzi ustne, kartkówki lub sprawdziany, zrozumienie i 
zapamiętywanie wiadomości zdobytych podczas lekcji i nauki własnej, uporządkowanie i 
streszczenie wiadomości, zilustrowanie i wyjaśnienie na  odpowiednich przykładach. 
 

✓ Umiejętności – wykonywanie i rozwiązywanie zadań wykonywanych podczas zajęć 
,prawidłowa analiza, wnioskowanie i dostrzeganie związków między teorią, a praktyką 
formułowanie problemów, planu działania, przewidywanie i prezentowanie ich na własny 
sposób 

 

 

▪ Prace domowe - bieżące (utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji).  
▪ Inne (samodzielne propozycje uczniów ) poszerzające zakres realizowanych na zajęciach 

treści - prezentowane w formie pisemnej lub innej.  
 

 

4.Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 
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Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 

obowiązujące przy ocenie cząstkowej i ocenie klasyfikacyjnej.  

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 

zadania wykraczające poza program tej klasy, 

 c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne, 

porównywalne osiągnięcia. 
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Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 

 a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie, 

 b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

 

a) opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

przekraczającym minimalne wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu 

nauczania,  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

 

 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

minimalnych wymagań edukacyjnych, 

 b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

c) ma braki w opanowaniu minimalnych wymagań edukacyjnych, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

61 Uchwała RP z dnia 13.12.2013 r. 

 d) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności 

przy pomocy nauczyciela.  

 

Stopień  dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 

i) ma osiągnięcia w opanowaniu wymagań programowych na poziomie 

wymagań koniecznych, które dają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy 

z przedmiotu  w ciągu dalszej nauki.  
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j) Uczeń rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności. 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki te 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

 b) nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela 
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Treści i wiadomości wymagane podczas nauki w klasie 2: 

 

      Rodzaje grafiki komputerowej. Cyfrowe barwy: model RGB i CMYK. Mapy bitowe.  Formaty plików 

graficznych. Narzędzia do edycji grafiki. Kolory na zdjęciach. Korygowanie fotografii. Retusz zdjęcia. Tworzenie 

elementów graficznych. Narzędzia do edycji grafiki wektorowej. Opcje edytora do edycji grafiki wektorowej. 

Zamiana obiektów rastrowych na wektorowej. Rysowanie postaci w grafice wektorowej. Projekt plakatu 

reklamującego szkołę Wektorowa grafika trójwymiarowa. System dwójkowy i szesnastkowy. Konwersje liczb z 

różnych systemów. System ZM i U1 Operacje arytmetyczne i logiczne w systemie binarnym. Algorytmika. 

Rodzaje zapisu algorytmów. Schemat blokowy. Lista kroków. Pseudojęzyk. Algorytmy proste i iteracyjne.  

Algorytmy liniowe i warunkowe .Algorytmy warunkowe złożone. Rekurencja 

Edytor i kompilator. Tworzenie programu i kompilacja. Identyfikatory w Dev-C++. Typy proste. Stałe i zmienne. 

Operatory wyrażenia całkowite i rzeczywiste. Operatory wyrażenia znakowe i logiczne. Operatory w 

obliczeniach. Instrukcje proste – zmiana wartości zmiennej. Instrukcje warunkowe – rozgałęzianie działania. 

Instrukcja „case”. Pętla FOR. Pęta WHILE. Pęta REPEAT. Typy złożone tablice. 

Deklaracja tablic. Łańcuchy .Procedury. Procedury – zmienne lokalne i globalne. Sposoby przekazywania 

parametrów. 
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Przedmiot: Informatyka – poziom rozszerzony 

Klasa:  3TMT (grupa1)/3TT 

Nauczyciel: Wojciech Wilk 

2017/2018 

 

1. Cel 

  

Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel będzie 

się kierował przy wystawianiu ocen. 

 

2. Warunki i zasady ustalania ocen 

 

▪ W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub pracy klasowej - uczeń powinien przystąpić 
do  sprawdzianu lub pracy klasowej, w terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym. 

▪ Za brak pracy domowej  wystawiana jest ocena niedostateczna. 
▪ Sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdej zrealizowanej tematyce - zapowiedziane są 

tydzień wcześniej (z podanym zakresem). 
▪ Uczeń ma prawo poprawy oceny niedostatecznej otrzymanej ze sprawdzianu lub odpowiedzi. 
▪ Sprawdziany oceniane są według skali określonej w statucie szkoły. 
▪  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, ustala się według skali 

określonej w statucie szkoły  
▪ Uczeń może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych raz w semestrze. 

   
 

Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są wg następującej skali: 

 

                               100% - 91%     bardzo dobry 

                                90% - 75%       dobry 

                                74% - 51%       dostateczny 

                                50% - 31%       dopuszczający 

                                 30% -   0%       niedostateczny 

Poprawę ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia w trakcie trwania 
danego półrocza uczeń może uzyskać: 
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- w przypadku prac pisemnych (sprawdzianów) do dwóch tygodni po otrzymaniu oceny 
w formie pisemnej lub ustnej 

- w przypadku ocen ze sprawdzianów praktycznych uczeń na własną prośbę powinien 
przystąpić do jej poprawy na lekcji następnej  

- w przypadku projektów wykonywanych w czasie trwania zajęć lub w domu, na prośbę 
ucznia eliminując wskazane błędy na lekcji, na której następuje ocena lub za zgodą 
nauczyciela w terminie do dwóch tygodni. 

 

Liczba i częstotliwość pomiaru jest zależna od realizowanego programu 
nauczania, liczby godzin w klasie, możliwości uczniów i jest modyfikowana na 
bieżąco. 

 

3. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie 

 

Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: 

 

▪ Praca na lekcji: 
 

✓ Wiadomości - wypowiedzi ustne, kartkówki lub sprawdziany, zrozumienie i 
zapamiętywanie wiadomości zdobytych podczas lekcji i nauki własnej, uporządkowanie i 
streszczenie wiadomości, zilustrowanie i wyjaśnienie na  odpowiednich przykładach. 
 

✓ Umiejętności – wykonywanie i rozwiązywanie zadań wykonywanych podczas zajęć 
,prawidłowa analiza, wnioskowanie i dostrzeganie związków między teorią, a praktyką 
formułowanie problemów, planu działania, przewidywanie i prezentowanie ich na własny 
sposób 

 

 

▪ Prace domowe - bieżące (utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji).  
▪ Inne (samodzielne propozycje uczniów ) poszerzające zakres realizowanych na zajęciach 

treści - prezentowane w formie pisemnej lub innej.  
 

 

4.Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 

 

Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 

obowiązujące przy ocenie cząstkowej i ocenie klasyfikacyjnej.  
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Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 

zadania wykraczające poza program tej klasy, 

 c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne, 

porównywalne osiągnięcia. 
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Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 

 a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie, 

 b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

 

a) opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

przekraczającym minimalne wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu 

nauczania,  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

 

 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

minimalnych wymagań edukacyjnych, 

 b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

c) ma braki w opanowaniu minimalnych wymagań edukacyjnych, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

61 Uchwała RP z dnia 13.12.2013 r. 

 d) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności 

przy pomocy nauczyciela.  

 

Stopień  dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 

k) ma osiągnięcia w opanowaniu wymagań programowych na poziomie 

wymagań koniecznych, które dają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy 

z przedmiotu  w ciągu dalszej nauki.  
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l) Uczeń rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności. 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki te 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

 b) nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela 
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Treści i wiadomości wymagane podczas nauki w klasie 3: 

 

 Analiza i modelowanie problemów informatycznych. Stosowanie podejścia 
algorytmicznego do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin. Dobór i układanie 
efektywnych algorytmów do rozwiązania problemów, moc obliczeniowa Algorytmów. 
Klasy złożoności obliczeniowej. Metoda „dziel i zwyciężaj” Rekurencja w prostych 
sytuacjach problemowych. Metoda zachłanna. Konwersje liczb w różnych systemach 
liczbowych. Konwersje liczb w różnych systemach liczbowych. Algorytmy rozkładu 
liczby na czynniki pierwsze.  Iteracyjny i rekurencyjny algorytm Euklidesa. Sortowanie 
bąbelkowe. Sortowanie przez wybór. Sortowanie przez wstawianie. Pozostałe 
metody sortowania. Algorytmy operujące na ciągach znaków – palindromy. 
Algorytmy szyfrowania – Cezara, przedstawieniowy. Algorytm szyfrowania z kluczem 
jawny. Kody znaków o zmiennej długości – Huffmana i Morse`a. Obliczanie wartości 
pierwiastka kwadratowego metodą Newtona-Raphsona .  Obliczanie wartości 
wielomianu wg schematu Hornera. Podnoszenie liczb do potęgi metodą Hornera . 
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia. Obliczanie pola 
powierzchni obszarów zamkniętych  Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji. 
Wyszukiwanie wzorca w tekście metodą naiwną i Boyera-Moore`a .  Badanie 
położenia punktu względem proste. Badanie przynależności punktu do odcinka.  Inne 
algorytmy „geometryczne” 
 

 


