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DLA KLASY 7 i 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LĘBORKU 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

KAZIMIERZ ZAJĄC 

 

Podstawa programowa do informatyki dla szkoły podstawowej – klasy VII-VIII W 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej określono m.in. podstawę 

programową do informatyki dla szkoły podstawowej. 

 

Cele kształcenia (wymagania ogólne) są wspólne dla wszystkich klas. Natomiast treści 

nauczania (wymagania szczegółowe) określono w podstawie programowej oddzielnie: dla 

klas IV-VI i dla klas VII-VIII. Przedstawiamy program nauczania do realizacji informatyki 

na poziomie klas VII-VIII opracowany zgodnie z podstawą programową określoną w w/w 

rozporządzeniu dla klas VII-VIII.  

Cele kształcenia – wymagania ogólne  

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i 

abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania 

informacji.  

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych 

urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, 

wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.  

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym 

znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania 

obliczeń i programów.  

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w 

tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie 

projektami.  

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i 

ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia 

społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla 

bezpieczeństwa swojego i innych.  

 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe  

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:  

1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyróżnia kroki 

w algorytmicznym rozwiązywaniu problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania 

algorytmów, w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych, listy 

kroków;  

2) stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy: 



 

 a) na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, 

przedstawia działanie algorytmu Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z 

odejmowaniem i z resztą z dzielenia), 

 b) wyszukiwania i porządkowania: wyszukuje element w zbiorze uporządkowanym i 

nieuporządkowanym oraz porządkuje elementy Grażyna Koba, Program nauczania. 
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3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze wartości logicznych, liczb 

naturalnych (system binarny), znaków (kody ASCII) i tekstów;  

4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z algorytmami, korzystając z 

pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania 

algorytmów; 5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych dziedzinach, w 

zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.  

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych 

urządzeń cyfrowych. Uczeń:  

1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W 

programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, 

instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice. W 

szczególności programuje algorytmy z działu I pkt 2;  

2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na 

ekranie lub w rzeczywistości;  

3) korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje dokumenty i prezentacje, także w 

chmurze, na pożytek rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych dziedzin 

(przedmiotów), dostosowuje format i wygląd opracowań do ich treści i przeznaczenia, 

wykazując się przy tym umiejętnościami:  

a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy kolaże, wykonuje zdjęcia i 

poddaje je obróbce zgodnie z przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz poddaje je 

podstawowej obróbce cyfrowej,  

b) tworzenia różnych dokumentów: formatuje i łączy teksty, wstawia symbole, obrazy, 

tabele, korzysta z szablonów dokumentów, dłuższe dokumenty dzieli na strony,  

c) rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania z różnych przedmiotów w 

zakresie szkoły podstawowej, z codziennego życia oraz implementacji wybranych 

algorytmów w arkuszu kalkulacyjnym: umieszcza dane w tabeli arkusza 

kalkulacyjnego, posługuje się podstawowymi funkcjami, stosuje adresowanie 

względne, bezwzględne i mieszane, przedstawia dane w postaci różnego typu 

wykresów, porządkuje i filtruje dane,  

d) tworzenia prezentacji multimedialnej wykorzystując tekst, grafikę, animację, dźwięk i 

film, stosuje hiperłącza,  

e) tworzenia prostej strony internetowej zawierającej; tekst, grafikę, hiperłącza, stosuje przy 

tym podstawowe polecenia języka HTML;  

4) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki;  

5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania, stosując 

złożone postaci zapytań i korzysta z zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.  

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. 

Uczeń:  

1) schematycznie przedstawia budowę i funkcjonowanie sieci komputerowej, szkolnej, 

domowej i sieci internet;  



 

2) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do tworzenia elektronicznych wersji 

tekstów, obrazów, dźwięków, filmów i animacji;  

3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką i technologią. 

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń: Grażyna Koba, Program nauczania. Teraz 

bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.  
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1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w 

zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, 

projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;  

2) ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem 

rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie 

otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;  

3) przedstawia główne etapy w historycznym rozwoju informatyki i technologii;  

4) określa zakres kompetencji informatycznych, niezbędnych do wykonywania różnych 

zawodów, rozważa i dyskutuje wybór dalszego i pogłębionego kształcenia, również w 

zakresie informatyki.  

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:  

1) opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, 

takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, 

równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;  

2) postępuje etycznie w pracy z informacjami;  

3) rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby w sieci. 

Rozpoznaniu poziomu wiedzy ucznia i jego postępów w opanowaniu wiadomości 

i umiejętności mogą służyć: 

 obserwacja bieżącej pracy; 

 obserwacja ucznia na lekcji (m.in. samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń, aktywność 
na lekcji, inwencja twórcza,  stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji 

pracy oraz higieny na stanowisku komputerowym itd.);  

 wykonana przez ucznia praca – utworzony lub zmodyfikowany dokument 
komputerowy, m.in. rysunek, prezentacja, tekst, tabela arkusza kalkulacyjnego, 

prezentacja multimedialna, strona internetowa, program komputerowy;  

 zadania sprawdzające; 

 prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień 

 prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: prezentacje, plansze poglądowe, 
instrukcje itp. 

 

Podczas lekcji nauczyciel ma możliwość zebrania wielu informacji o umiejętnościach 

uczniów oraz o ich sprawności w posługiwaniu się narzędziami TI.  

Nauczyciel powinien obserwować, czy działania podejmowane przez uczniów w celu 

rozwiązania ćwiczenia wynikają z nabytych umiejętności i czy są to działania świadome oraz 

czy uczeń wykonuje wszystkie czynności planowo i nie działa chaotycznie lub przypadkowo. 

Należy premiować uczniów (również słownie) za wykonanie ćwiczenia samodzielnie 

i poprawnie. Czas wykonania zadania nie powinien być głównym miernikiem oceny.  



 

W trakcie wykonywania ćwiczeń można zadawać uczniom pytania o sposób otrzymania 

danego rozwiązania. Uczeń odpowiadający na lekcji na pytania dodatkowe lub wykonujący 

dodatkowe ćwiczenia powinien być za to również oceniany. 

Należy tak organizować pracę na lekcji (przygotowywać odpowiednie ćwiczenia), aby 

uczniowie początkujący nie czuli się gorsi. Należy zwracać szczególną uwagę na postępy 

w zdobywaniu wiedzy i odpowiednio je premiować. 

Dla uczniów szczególnie zainteresowanych informatyką trzeba przygotować ćwiczenia 

trochę trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. 

Ćwiczenia sprawdzające powinny być bardzo precyzyjnie określone i dokładnie 

przygotowane, w formie zrozumiałej dla ucznia i ułatwiającej jednoznaczną ocenę. Forma 

zadań nie powinna odbiegać od ćwiczeń, które uczniowie wykonują na zajęciach. W ocenie 

ćwiczenia należy uwzględnić wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią.  

Jeśli na lekcji informatyki dwie osoby pracują przy jednym komputerze, należy tak planować 

zajęcia, aby uczniowie mogli wykonywać ćwiczenia na zmianę. Tej zasady należy przestrzegać 

i egzekwować ją, by nie dochodziło do sytuacji, w której pracuje tylko uczeń, posiadający 

większe umiejętności.  

W prezentowanym programie przykładowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

zostały opisane w rozdziale IV. Korzystając z zapisów umieszczonych w tabelach, po ich 

ewentualnej modyfikacji, nauczyciel może ocenić każdego ucznia.  

 

III SPRAWDZIANY 

Po każdym rozdziale przeprowadzony zostaje test-praktyczny 

Możliwe jest przeprowadzenie testu pisemnego z informatyki. 

Termin sprawdzianu podaje nauczyciel z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. 

Na sprawdzenie nauczyciel ma 2 tygodnie. 

W przypadku nieobecności ucznia na zadaniach sprawdzających uczeń jest zobowiązany do 

wykonania w/w  w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i sposób uzupełnienia 

zaległości wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem. W szczególnym przypadku termin 

zaległej pracy  może zostać przedłużony przez nauczyciela. 

Jeśli uczeń unika prac (nieusprawiedliwione nieobecności w wyznaczonych  terminach), musi 

ją wykonać po powrocie do szkoły w najbliższym terminie.W przypadku nie uzupełnienia treści 

programowych uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

Oceny ustala się w stopniach według tradycyjnej skali: 

Stopień celujący  -  6 

Stopień bardzo dobry -       5 



 

Stopień dobry  -      4 

Stopień dostateczny -      3 

Stopień dopuszczający -       2 

Stopień niedostateczny -          1 

 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania 

przedmiotu obowiązującymi w danej klasie,  

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 zdobytą wiedzę stosuje w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych,  

 samodzielnie i twórczo dobiera stosowne rozwiązanie w nowych, nietypowych 

sytuacjach problemowych, 

 bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

 chętnie podejmuje prace dodatkowe, służy pomocą innym, pomaga w pracach 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pracowni. 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu 

obowiązującego w danej klasie, 

 potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, 

 samodzielnie stosuje właściwe algorytmy dla rozwiązania danych problemów i 

przewiduje ich następstwa, 

 wie, jak poprawić ewentualne błędy, 

 sprawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi. 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania, 

 korzystając ze wskazówek nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy, 

 potrafi samodzielnie projektować algorytmy rozwiązań,  

 zna podstawowe pojęcia i właściwą terminologię z przedmiotu, 

 czasem popełnia błędy, ale potrafi je wskazać i poprawić. 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowe treści programowe określone programem nauczania danej 

klasy, 

 posiadł umiejętności typowe i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, 

 umie opisać przebieg wykonania zadania i rozumie sens jego rozwiązania,  

 potrafi posługiwać się podstawowymi programami użytkowymi i wykonywać 

zadania o niewielkim stopniu trudności, 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 niewystarczająco opanował wiadomości określone programem nauczania w danej 

klasie,  

 rozumie pojęcia informatyczne, 

 ma trudności z obsługą systemu operacyjnego i podstawowych programów 

użytkowych, 

 stosuje posiadane wiadomości tylko z pomocą nauczyciela, 

 ma trudności z zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce. 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej 

klasy,  

 braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuację dalszej 

nauki z zakresu przedmiotu, 



 

 nie potrafi wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą 

nauczyciela, 

 brak jakiejkolwiek pracy na zajęciach, pomimo pomocy nauczyciela i 

stworzonych warunków. 

 

O zasadach przedmiotowego systemu oceniania uczniowie informowani są na pierwszych 

zajęciach lekcyjnych. 

Dla uczniów z opinią PPP nauczyciel może ustalić indywidualne wymagania związane z 

pracą na zajęciach. 

 

V ZASADY OCENIANIA PRAC PISEMNYCH 

Na zajęciach informatyki mogą być przeprowadzone prace pisemnie w np. w formie testów w 

zależności od potrzeb i specyfiki realizowanych zagadnień.  Stosuje się zadania sprawdzające 

praktycznie z danego działu, programu użytkowego. 

 

VI SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

Oceny cząstkowe  -  minimum 4 oceny, wystawiane są z: 

1.  Odpowiedzi ustnych 

2. Wykonanych prac w formie elektronicznej 

3. Testów praktycznych 

4. Aktywności na lekcji  

5. Prace długoterminowe, projekty 

6. Prac dodatkowych 

7. Udział w konkursach 

Średnia ocen w dzienniku elektronicznym jest pomocna przy wystawianiu oceny  

klasyfikacyjnej , ale nie decyduje o ocenie. 

Uczniowie, którzy w semestrze mają ponad 50% godzin nieobecności, nie będą 

klasyfikowani. 

 

VII WARUNKI POPRAWIANIA OCEN 

Każdą ocenę z informatyki uczeń może poprawić w ciągu 2 tygodni (obecności w szkole) od 

chwili wystawienia oceny. Po upływie tego czasu uczeń traci możliwość poprawy oceny. 



 

Poprawiać ocenę można tylko jeden raz w semestrze. Ocena uzyskana z poprawy zostaje 

wpisana do dziennika wkolejnej rubryce ocen obok oceny poprawianej a w niektórych 

przypadkach ocena jest poprawiona w miejscu poprzedniej z odpowiednim 

komentarzem. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może wydłużyć czas na poprawę. 

Uczeń nie ma możliwości poprawiania oceny semestralnej lub końcowo rocznej w 

końcowym okresie klasyfikacyjnym. 

 

VIII ZASADY UDOSTĘPNIANIA DO WGLĄDU PRAC PISEMNYCH 

Na zajęciach informatyki nie stosuje się pisania sprawdzianów, klasówek itp. ze względu na 

specyfikę tych zajęć. Wszystkie prace uczniów są archiwizowane na komputerze nauczyciela i 

serwerze – są  dostępne do wglądu. 

 

IX TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ OCENY NIŻ PRZEWIDYWANA 

Nauczyciel może podnieść ocenę roczną o jeden stopień uczniowi: 

 bierze udział w konkursach przedmiotowych, 

 bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

 wykazuje inwencję twórczą w wykonywaniu prac, 

 wspomaga nauczyciela w działaniach: przygotowania komputerów, modyfikacji 

oprogramowania i systemów itd. 

 

X USTALENIA DODATKOWE 

 uczeń, który był przez dłuższy czas nieobecny na zajęciach informatycznych i 

usprawiedliwiony oraz nieposiadający min 3 ocen cząstkowych jest obowiązany do 

odrobienia zaległości, 

 prace wykonane przez uczniów są przez nauczyciela archiwizowane i udostępniane na 

prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) do wglądu w szkole, 

 Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z opinią PPP dotyczącą dysfunkcji 

ucznia i  stosownie się do zaleceń PPP oraz indywidualizowania wymagań 

edukacyjnych i kryteriów oceniania w stosunku do ucznia 


