Wymagania na poszczególne oceny z informatyki dla klasy VI
I. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym
2
Uczeń:

3
Uczeń:

wykonuje proste obliczenia wykonuje obliczenia na
na kalkulatorze
kalkulatorze
komputerowym;
komputerowym;
pod kierunkiem
nauczyciela wypełnia
danymi tabelę arkusza
kalkulacyjnego;
zaznacza odpowiedni
zakres komórek;
pod kierunkiem
nauczyciela tworzy prostą
formułę i wykonuje
obliczenia na
wprowadzonych danych

zna budowę tabeli arkusza
kalkulacyjnego, wyjaśnia
pojęcia: wiersz, kolumna,
komórka, zakres komórek,
adres komórki, formuła;

4
Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia elementy okna
arkusza kalkulacyjnego;

tworzy złożone tabele
w arkuszu kalkulacyjnym;

tworzy tabelę w arkuszu
kalkulacyjnym;

tworzy formuły do
przeprowadzania obliczeń
na konkretnych liczbach;

potrafi układać
rozbudowane formuły
z zastosowaniem funkcji
JEŻELI;

potrafi wstawić wiersz lub
kolumnę do tabeli arkusza
kalkulacyjnego;

rozumie, czym jest zakres
komórek;

wykonuje obramowanie
komórek tabeli;

dostosowuje szerokość
kolumn do ich zawartości;

wykonuje obliczenia,
tworząc formuły;

wypełnia danymi tabelę
arkusza kalkulacyjnego;

wprowadza napisy do
komórek tabeli;

zna przeznaczenie
stosuje funkcję SUMA do
dodawania liczb zawartych wykresu kolumnowego
i kołowego;
w kolumnie lub wierszu;
samodzielnie numeruje
komórki w kolumnie lub
wierszu;
wpisuje proste formuły do
przeprowadzania obliczeń
na konkretnych liczbach;

tworzy wykres dla jednej
i dwóch serii danych;
umieszcza na wykresie
tytuł, legendę i etykiety
danych

stosuje poznane funkcje
standardowe do
wykonuje wykres dla jednej wykonywania obliczeń
serii danych;
wymienia typy wykresów

6

5

samodzielnie wyszukuje
funkcje standardowe
arkusza kalkulacyjnego
potrzebne do wykonania
obliczeń;
samodzielnie umieszcza
na wykresie tytuł, legendę
i etykiety danych

potrafi samodzielnie
zastosować adres
bezwzględny lub mieszany,
aby ułatwić obliczenia;
tworzy, zależnie od danych,
różne typy wykresów: XY
(punktowy), liniowy, kołowy

II. Prezentacja multimedialna
2
Uczeń:

3
Uczeń:

wymienia niektóre sposoby wymienia i omawia
prezentowania informacji;
sposoby prezentowania
informacji;
pod kierunkiem
nauczyciela wykonuje
podaje przykłady urządzeń
i zapisuje prostą
umożliwiających
prezentację składającą się przedstawianie prezentacji;
z kilku slajdów;
wykonuje i zapisuje prostą
pod kierunkiem
prezentację składającą się
nauczyciela wykonuje
z kilku slajdów
proste zadanie
zawierających tekst
szczegółowe wchodzące
i grafikę;
w skład projektu
uruchamia pokaz slajdów;
grupowego
uczestniczy w projekcie
grupowym, przygotowując
proste zadania
szczegółowe

4

6
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Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia etapy i zasady
przygotowania prezentacji
multimedialnej;

omawia etapy i zasady
przygotowania prezentacji
multimedialnej; omawia
urządzenia do
przedstawiania prezentacji
multimedialnych;

rozróżnia sposoby
zapisywania prezentacji
i rozpoznaje pliki
prezentacji po
rozszerzeniach;

wykonuje i zapisuje
prezentację składającą się
z kilku slajdów
zawierających tekst
i grafikę;
dobiera właściwy krój
i rozmiar czcionki;
dodaje animacje do
elementów slajdu;
samodzielnie uruchamia
pokaz slajdów;

dba o zachowanie
właściwego doboru
kolorów tła i tekstu na
slajdzie;
prawidłowo rozmieszcza
elementy na slajdzie;
ustala parametry animacji;
korzysta z przycisków
akcji;

wykonuje wybrane zadanie
projektowe pod kierunkiem dodaje przejścia slajdów;
nauczyciela
potrafi zmienić kolejność
slajdów; stosuje
chronometraż; potrafi
zmienić kolejność animacji
na slajdzie;
samodzielnie wykonuje
zadania projektowe;

zapisuje prezentację jako
Pokaz programu
PowerPoint;
pełni funkcje koordynatora
grupy w projekcie
grupowym, przydziela
zadania szczegółowe,
nadzoruje wykonanie
całego projektu

III. Tworzymy gry komputerowe w programie Scratch
2

3

4

5

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

korzystając ze środowiska
programowania Scratch,
tworzy proste programy
składające się z kilku
poleceń;

tworzy program rysujący
figurę pokazaną na
rysunku w podręczniku;

wyjaśnia, na czym polega
tworzenie programu w
języku Scratch;

rysując figury, zmienia
kolor i rozmiar pisaka;

stosuje polecenie
określające współrzędne
ekranu do zmiany
położenia duszka;

podaje przykłady
problemów, które można
rozwiązać za pomocą
komputera;

wybiera z panelu poleceń
potrzebne polecenia
i umieszcza je w obszarze
roboczym;

zna i stosuje polecenie
powtarzania; korzystając
z pomocy nauczyciela i
opisu w podręczniku,
wie, jakie należy
ustala operacje, które się
zastosować polecenie, aby powtarzają oraz liczbę
duszek zostawiał ślad, czyli powtórzeń;
rysował;
zmienia tło sceny i postać
wie, jak usunąć
duszka na inne – wybrane
niepotrzebne polecenia z
z gotowych bibliotek;
obszaru roboczego;
wyświetla napisy na
tworzy program rysujący
ekranie;
prostą figurę, np. linię,
tworzy prosty program
prostokąt, kwadrat
z zastosowaniem
polecenia warunkowego; z
pomocą nauczyciela
określa warunek;
zapisuje program w pliku
w folderze podanym przez
nauczyciela

wie, że powtarzające się
polecenia należy ująć
w blok i w razie potrzeby
stosuje samodzielnie tę
metodę w programie;
tworzy historyjki, dodając
nowe duszki, zmieniając
kostiumy duszków, scenę,
umieszczając napisy na
scenie;
tworzy prostą grę dla
jednego gracza, stosując
polecenie warunkowe do
sterowania duszkiem
w czterech kierunkach;
otwiera program zapisany
w pliku, modyfikuje go
i zapisuje pod tą samą
nazwą w tym samym
folderze

6
Uczeń:

potrafi samodzielnie
znaleźć sposób
rozwiązania podanego
problemu i odszukać opcje
menu programu potrzebne
potrafi dobrać odpowiednie do rozwiązania zadania;
polecenia do rozwiązania
danego zadania;
samodzielnie tworzy
trudniejsze programy;
stosuje losowe
przemieszczanie duszka
tworzy gry, dodając kolejne
po scenie;
poziomy i określając
samodzielnie warunki
tworzy grę dla dwóch
przejścia na kolejny
graczy, w której zlicza
poziom;
punkty i określa warunki
zakończenia gry – stosuje tworzy gry według
zmienne i polecenie
własnego pomysłu;
warunkowe;
potrafi samodzielnie
próbuje tworzyć program
modyfikować program, tak
optymalny (niezawierający aby był optymalny;
niepotrzebnych
stosuje dodatkowe
elementów) i w razie
polecenia, których opis
potrzeby modyfikuje go;
znajduje w Pomocy;
otwiera program zapisany
rozwiązuje zadania
w pliku, modyfikuje go
i zapisuje pod tą samą lub z konkursów
inną nazwą w wybranym
informatycznych i bierze w
folderze
nich udział

IV. Edycja tekstu
2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

tworzy prosty dokument
tekstowy;

zna i stosuje podstawowe
zasady formatowania
i redagowania tekstu;

zna ogólne możliwości
edytorów tekstu i zasady
pracy z dokumentem
tekstowym;

zna i stosuje metody
usprawniające pracę nad
tekstem (m.in. stosowanie
gotowych szablonów,
wbudowanych słowników);

samodzielnie wyszukuje
opcje menu potrzebne do
rozwiązania dowolnego
problemu;

stosuje wyróżnienia
w tekście, korzystając ze
zmian parametrów
czcionki;
wykonuje podstawowe
operacje na fragmentach
tekstu – kopiowanie,
wycinanie, wklejanie;
ozdabia tekst gotowymi
rysunkami, obiektami
z galerii obrazów, stosując
wybraną przez siebie
metodę;
zapisuje dokument
w określonym miejscu

formatuje tekst: ustala
atrybuty czcionki
(pogrubienie, podkreślenie,
przekreślenie, kursywę),
sposób wyrównywania
tekstu między
marginesami, parametry
czcionki (krój, rozmiar);

zna i stosuje podstawowe
zasady redagowania
tekstu; dostosowuje
formatowanie tekstu do
jego przeznaczenia;
wykorzystuje możliwości
automatycznego
wyszukiwania i zamiany
znaków;

formatuje rysunek (obiekt)
wstawiony do tekstu;
zmienia jego rozmiary,
oblewa tekstem lub stosuje stosuje tabulacje, wcięcia,
interlinie;
inny układ rysunku
względem tekstu;
stosuje automatyczną
wstawia tabelę i wykonuje numerację
i wypunktowanie;
podstawowe operacje na
jej komórkach
wykorzystuje edytor
równań do pisania prostych
wzorów;
zna podstawowe zasady
pracy z tekstem
wielostronicowym
(redaguje nagłówek,
stopkę wstawia numery
stron);
potrafi podzielić tekst na
kolumny

zna i stosuje różne typy
tabulatorów, potrafi zmienić
ich ustawienia w całym
tekście;
wstawia dowolne wzory,
wykorzystując edytor
równań;
osadza obraz w
dokumencie tekstowym,
wstawia obraz do
dokumentu tekstowego
z zachowaniem połączenia
oraz omawia różnice
między tymi dwiema
metodami;
stosuje przypisy;
stosuje odpowiednio
spacje nierozdzielające;
drukuje dokumenty
tekstowe, dobierając
odpowiednie parametry
drukowania

przygotowuje
profesjonalny tekst –
pismo, sprawozdanie,
z zachowaniem poznanych
zasad redagowania
i formatowania tekstów;
rozumie działanie
mechanizmu „łącz
z plikiem" i omawia różnicę
między obiektem
osadzonym a połączonym

V. Tworzymy grafikę
2

3

4
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Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

przy użyciu wybranego
edytora grafiki tworzy
prosty rysunek, używając
podstawowych narzędzi
graficznych;

zna i omawia zasady
tworzenia dokumentu
komputerowego na
przykładzie tworzenia
rysunku w programie
graficznym;

zna podstawowe formaty
plików graficznych;

przekształca formaty
plików graficznych;

posługuje się narzędziami
malarskimi trzech
wybranych programów
graficznych do tworzenia
kompozycji z figur;

umieszcza napisy na
obrazie, porównując
możliwości dwóch
wybranych programów
graficznych;

samodzielnie wyszukuje
możliwości wybranego
programu graficznego;

potrafi zapisać dokument
komputerowy w pliku
w określonym miejscu
(dysku, folderze); odczytuje
rysunek zapisany w pliku,
wprowadza zmiany
i zapisuje ponownie plik

rozumie, dlaczego należy
zapisać dokument na
wybranym nośniku pamięci wykonuje operacje na
obrazie i jego fragmentach,
masowej;
m.in.: zaznacza, kopiuje
przy użyciu wybranego
i wkleja fragmenty rysunku
edytora grafiki tworzy
i zdjęcia, stosując wybrane
rysunki, stosując operacje programy graficzne;
na obrazie i jego
fragmentach, przekształca wie, czym są warstwy
obrazy; umieszcza napisy obrazu; tworzy obraz
z korzysta z różnych
na obrazie;
narzędzi selekcji;
tworzy proste animacje
tworzy animacje
komputerowe
komputerowe;
drukuje rysunek

tworzy rozbudowane
animacje komputerowe;
zmienia kolory i inne
efekty na zdjęciu, stosując
wybrane programy
graficzne;
wykonuje fotomontaż,
korzystając z możliwości
pracy na warstwach
obrazu;
tworzy animacje,
korzystając z możliwości
pracy na warstwach i z
przekształceń fragmentów
obrazu;
drukuje obraz, ustalając
samodzielnie wybrane
parametry wydruku

przygotowuje animacje
według własnego pomysłu,
korzystając z różnych
możliwości wybranego
programu do tworzenia
animacji

