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Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania 

przez ucznia śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z informatyki 

Klasa 2. 

Zakres rozszerzony 
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Temat lekcji Zagadnienia 
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 

Ocena dobra 
Uczeń: 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

Ocena celująca 
Uczeń: 

 
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

 
 
 

Rozdział I.   Arkusz kalkulacyjny 
 

Zaawansowane 

formuły 

•         Funkcje arkusza 

kalkulacyjnego 

      wymienia funkcje 

(takie jak średnia, max i 

min ) arkusza 

kalkulacyjnego

      potrafi korzystad z 

formuł logicznych

      potrafi korzystad z 

formuł tekstowych, daty 

i czasu oraz 

matematycznych

      stosuje funkcje 

arkusza kalkulacyjnego 

w zależności od rodzaju 

danych

      bezbłędnie wpisuje 

formuły do komórek 

arkusza

Konsekwencje 

zaokrąglania liczb 
•         Błędy w obliczeniach 

      podaje przykłady 

błędów w obliczeniach

      wyjaśnia, jakie może 

byd źródło błędów 

pojawiających się w 

obliczeniach 

komputerowych: błąd 

zaokrąglenia, błąd 

przybliżenia

      wykonuje zadania 

w arkuszu 

kalkulacyjnym z 

wykorzystaniem funkcji 

służących do 

zaokrąglania liczb

      zna właściwości 

formatu walutowego

      projektuje 

obliczenia walutowe

Korespondencja 

seryjna 

•     Tworzenie 

korespondencji seryjnej 

      tworzy dokument 

główny korespondencji 

seryjnej 

      umieszcza pola 

korespondencji seryjnej w 

tworzonych dokumentach

      stosuje reguły 

warunkowe do 

personalizacji listów 

seryjnych

      zarządza danymi 

adresatów 

korespondencji seryjnej 

w arkuszu 

kalkulacyjnym

      tworzy zestawy 

dokumentów seryjnych 

(listy, etykiety, koperty) 

Makropolecenia 

VBA 
•         Makropolecenia 

      potrafi wyjaśnić co 

to jest język VBA

      zna możliwości 

wbudowanego języka 

programowania

      definiuje 

makropolecenia 

pobierające dane  z 

komórek arkusza

      definiuje 

makropolecenia 

modyfikujące i 

wpisujące dane do 

odpowiedniej komórki 

      potrafi stworzyd 

program w języku VBA z 

wykorzystaniem 

okienkowego interfejsu 

użytkownika
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arkusza

Programowanie 

własnych funkcji  
•         Funkcje 

      wie co to jest funkcja 

w języku VBA

      zna pojęcia 

parametrów funkcji

      wykorzystuje 

wbudowany język 

programowania VBA do 

tworzenia funkcji

      stosuje zasady 

programowania 

strukturalnego do 

rozwiązywania 

problemów

      stosuje zasady 

programowania 

obiektowego do 

rozwiązywania 

problemów

Współdziałanie 

aplikacji – projekt 

zespołowy 

•     Opracowywanie 

projektów 

      współpracuje w 

grupie, korzystając z 

narzędzi online

      stosuje funkcje arkusza 

kalkulacyjnego do 

przetwarzania danych

      testuje rozwiązania 

wypracowane w grupie

      prezentuje efekty 

pracy grupowej na 

forum klasy

      przyjmuje rolę 

lidera 

odpowiedzialnego za 

zespół i projekt

 
Rozdział II.  Algorytmy na liczbach całkowitych i tekstach 

 

Od problemu do 

programu 

• Algorytmy 

• Podstawy języka C++ 

  

 wyjaśnia 

pojęcie 

algorytmu 

 podaje 

przykłady 

algorytmów w 

życiu 

codziennym 

 kompiluje 

zapisany kod 

źródłowy 

 

 wymienia cechy 

poprawnego 

algorytmu 

 wyjaśnia na 

przykładzie pojęcie 

specyfikacji 

problemu 

 tworzy algorytm 
wyznaczania 
pierwiastka 
kwadratowego  

 

 zapisuje 

algorytm 

Herona w 

postaci listy 

kroków 

 wyjaśnia 

pojęcia 

związane z 

algorytmiką i 

programowani

em: schemat 

blokowy, lista 

kroków, kod 

źródłowy, kod 

wynikowy, 

kompilator, 

interpreter, 

słowa 

 znajduje i 

poprawia błędy 

w kodzie 

źródłowym 

programu 

 wyjaśnia 

pojęcie 

zmiennej i typu 

zmiennej 

 wymienia 

zasady 

tworzenia kodu 

źródłowego w 

wybranym 

języku 

programowani

a 

 tworzy 

samodzielnie 

programy, 

wykorzystując 

poznane 

instrukcje 

wybranego 

języka 

programowani

a 

 stosuje w 

swoich 

programach 

zagnieżdżone 

instrukcje 

warunkowe 

 pisze programy 
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kluczowe, 

funkcje, plik 

wykonywalny 

 zapisuje 

algorytm w 

postaci kodu 

źródłowego 

 

 stosuje 

podstawowe 

konstrukcje 

wybranego 

języka 

programowani

a: instrukcje 

wejścia i 

wyjścia, 

operatory 

arytmetyczne i 

logiczne oraz 

instrukcję 

warunkową 

 tworzy 
program 
sprawdzający 
warunek 
trójkąta 

rozwiązujące 
zadania 
matematyczne 
i fizyczne oraz 
problemy z 
napisami 

 

Systemy liczbowe i 

reprezentacja 

danych w 

komputerze 

• System binarny 

• System 

heksadecymalny 

 definiuje pojęcie 

pozycyjnego 

systemu 

liczbowego 

 wymienia 

systemy 

liczbowe 

stosowane w 

informatyce 

 

 definiuje pojęcia 

bit i bajt 

 dokonuje 

konwersji między 

pozycyjnymi 

systemami 

liczbowymi, 

wykorzystując przy 

tym zależności 

między systemami 

binarnym i 

ósemkowym oraz 

binarnym i 

heksadecymalnym 

 omawia 

sposób 

reprezentowan

ia liczb 

całkowitych 

w komputerze 

 wyjaśnia, czym 

jest tablica 

kodów ASCII 

 
 

 

 wymienia typy 

danych służące 

do zapisu liczb 

całkowitych 

(short int, int, 

long int, long 

long int, 

unsigned), 

stosuje je w 

pisanych 

programach 

 opisuje, jak w 

komputerze 

reprezentowan

 omawia 
działanie 
operacji 
logicznych  

 wykonuje 

zadania 

oznaczone 

trzema 

gwiazdkami w 

podręczniku, z 

arkuszy 

maturalnych z 

lat poprzednich 

lub konkursów 
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e są znaki 

i napisy (char, 

string), 

odwołuje się 

do znaku w 

napisie za 

pomocą 

indeksu 

i olimpiad 

informatycznyc

h 

 
 

 

Algorytmy 

zamiany 

reprezentacji liczb 

między systemami 

liczbowymi 

• Algorytm zamiany 

liczby dwójkowej na 

dziesiętną i 

odwrotnie 

 tworzy programy 

do konwersji 

między liczbami 

w systemach 

binarnym i 

decymalnym 

 

 posługuje się 
środowiskiem 
programistycznym, 
strukturami 
danych oraz 
językiem 
programowania w 
stopniu 
umożliwiającym 
implementację 
omawianych 
algorytmów 

 pisze programy 

konwertujące 

liczbę 

dziesiętną na 

liczbę w 

podanym 

systemie 

pozycyjnym 

 

 stosuje binarną 
reprezentację 
liczby w 
algorytmie 
szybkiego 
podnoszenia 
do potęgi 

 

 

 pisze programy 

zamieniające 

liczby z 

systemu 

decymalnego 

na system 

heksadecymaln

y  

 pisze  z 

wykorzystanie

m algorytmów 

zamiany: z 

zadao 

oznaczonych 

trzema 

gwiazdkami w 

podręczniku, z 

arkuszy 

maturalnych, z 

konkursów i 

olimpiad 

informatycznyc

h 

 do rozwiązania 

problemu 

dobiera 
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optymalny 

algorytm i 

struktury 

danych 

 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia rocznej oceny klasyfikacyjnej  

(obejmują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej). 
 

Czy to jest 

palindrom? 

• Palindromy  definiuje pojęcie 

palindromu 

 

 określa, czy dany 

napis lub liczba są 

palindromami 

 

 opisuje 

popularne 

funkcje oraz 

metody 

stosowane dla 

zmiennych 

typu string 

(toupper, 

tolower, size, 

substr, erase) 

 wykonuje 

operacje na 

napisach 

(wczytywanie 

napisów ze 

spacjami, 

sprawdzanie 

długości 

napisu, 

zamiana liter 

dużych na małe 

i odwrotnie, 

porównywanie 

 definiuje 

własne funkcje 

w języku C++, 

wyjaśnia 

celowośd ich 

stosowania, 

rozróżnia 

parametry 

formalne i 

aktualne 

 realizuje w 

języku C++ 

algorytmy 

sprawdzające, 

czy dany napis 

jest 

palindromem, 

oraz 

wyszukujące 

palindromy 

w zdaniach 

 

 optymalizuje 
algorytmy i 
ocenia ich 
efektywnośd 
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znaków, 

znajdowanie 

oraz usuwanie 

fragmentów 

napisów) 

 
 

 

 

 

 

Czy ta liczba jest 

pierwsza? 

• Liczby złożone i 

pierwsze 

• Podzielnośd liczb 

 wymienia 

podstawowe 

własności liczb 

pierwszych 

 

 sprawdza, czy 

dana liczba jest 

pierwsza, stosując 

algorytm naiwny 

 

 rozkłada liczbę 

złożoną na 

czynniki 

pierwsze 

 wyznacza 
liczby 
bliźniacze 

 tworzy 
samodzielnie 
programy dla 
poznanych 
algorytmów 

 implementuje 
algorytmy 
dotyczące liczb 
pierwszych 

 stosuje 

optymalny 

algorytm 

sprawdzający, 

czy liczba jest 

pierwsza, 

wykorzystując 

funkcję 

logiczną; 

uzasadnia jego 

efektywnośd 

 pisze program 
rozkładający 
liczbę złożoną 
na sumę 
dwóch liczb 
pierwszych 
(hipoteza 
Goldbacha) 

Działania na 

liczbach w 

• Dodawanie, 

odejmowanie, 

 wykonuje 

działania 

 wykonuje 

obliczenia na 

 wyjaśnia 

różnicę między 

 stosuje 

odejmowanie 

 stosuje 
dodawanie 
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systemach innych 

niż dziesiętny 

mnożenie i dzielenie 

w różnych systemach 

pozycyjnych 

arytmetyczne na 

liczbach w 

różnych 

systemach 

pozycyjnych 

 

dowolnie dużych 

liczbach, 

wykorzystując 

napisy 

 

operacjami na 

liczbach o 

podstawie od 1 

do 9 i większej 

od 10 

 
 

w dzieleniu 

pisemnym liczb 

binarnych 

 

liczby 
przeciwnej 
zapisanej w 
kodzie U2 przy 
odejmowaniu 
liczby binarnej 

 

 

Algorytm 

Euklidesa i 

działania na 

ułamkach 

• Największy wspólny 

dzielnik 

• Działania na 

ułamkach zwykłych 

 wyjaśnia pojęcia: 
NWD, NWW 

 podaje przykłady 

zastosowania 

algorytmu 

Euklidesa 

 zapisuje algorytm 

Euklidesa w 

postaci listy 

kroków 

 

 tworzy 

program 

pozwalający na 

dodawanie 

ułamków   

 stosuje 
odpowiednie 
konstrukcje 
wybranego 
języka 
programowani
a do 
implementacji 
omawianych 
zagadnieo 
(w tym: 
funkcję, która 
nie zwraca 
wartości) 

 

 

 tworzy 

programy 

realizujące 

działania na 

ułamkach 

 
 

 opisuje 

algorytm 

Euklidesa i 

tworzy 

realizujący go 

program 

w wybranym 

języku 

programowani

a 

 opisuje różnicę 

w sprawności 

dwóch wersji 

algorytmu 

Euklidesa: z 

odejmowanie

m i z 

dzieleniem 

 poznaje inne 
zastosowania 
algorytmu 
Euklidesa, 
wykorzystując 
informacje 
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zawarte w 
internecie lub 
innych 
źródłach 

 

 

Szyfr Cezara i inne 

szyfry 

podstawieniowe 

• Kryptografia 

• Szyfr Cezara 

• Szyfr kolumnowy 

 definiuje pojęcia 

– kryptologia, 

kryptografia, 

kryptoanaliza, 

informacja 

jawna, 

szyfrogram, klucz 

szyfrowania 

 rozróżnia szyfry 

przestawieniowe 

i 

podstawieniowe 

 wymienia metody 

łamania 

klasycznych 

szyfrów (atak 

siłowy, analiza 

częstości) 

 
 

 

 implementuje 
algorytmy 
szyfrujące 
metodą 
kolumnową 

 

 implementuje 

algorytmy 

szyfrujące i 

deszyfrujące 

metodą Cezara 

 stosuje pętle 
zagnieżdżone 

 definiuje 

pojęcia klucz 

symetryczny i 

niesymetryczny 

w algorytmach 

szyfrowania 

 omawia i 
implementuje 
inne algorytmy 
szyfrowania 
(np.: szyfry: 
Beauforta, 
skokowy, 
afiniczny 
Vigenere’a, 
algorytm RSA 

 
Rozdział III. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem struktur danych 

 

Łamiemy szyfr 

Cezara 

• Metody łamania 

szyfrów 

• Zliczanie liter w 

tekście 

• Szukanie maksimum 

w zbiorze  

 wyjaśnia, na 

czym polega 

łamanie szyfru 

(kryptoanaliza) 

 

 łamie szyfr Cezara, 

stosując analizę 

częstości 

 
 

 stosuje 

algorytmy 

zliczające liczbę 

wystąpieo 

znaków 

w tekście z 

zastosowaniem 

strukturalnego 

 pisze program 
znajdujący 
maksimum w 
tablicy i 
wypisujący 
jego pozycję 
(algorytm 
„dziel i 

 opisuje różne 

sposoby 

łamania 

szyfrów i 

implementuje 

je w języku C++ 
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typu danych – 

tablic 

 

zwyciężaj”) 
 

 

 

Poszukujemy 

liczby 

• Wyszukiwanie liczby 

w zbiorze 

nieuporządkowanym 

• Wyszukiwanie liczby 

w zbiorze 

uporządkowanym 

 omawia 

algorytm 

wyszukiwania 

liniowego 

 znajduje wartośd 

w zbiorach 

uporządkowanym i 

nieuporządkowany

m, stosując 

odpowiednio 

algorytmy 

wyszukiwania 

liniowego, 

liniowego z 

wartownikiem i 

binarnego 

 

 pisze programy 

wykorzystujące 

przekazywanie 

parametru do 

funkcji przez 

wskaźnik i 

referencję 

 

 stosuje 
algorytm „dziel 
i zwyciężaj” do 
jednoczesnego 
znajdowania 
maksimum i 
minimum w 
zbiorze 

 

 szacuje 

złożonośd 

czasową 

zastosowanych 

algorytmów 

wyszukiwania 

 wyjaśnia na 

przykładach 

różnice między 

różnymi 

sposobami 

przekazywania 

parametrów 

do funkcji 

 
 

Jak ocenid 

złożonośd 

obliczeniową 

algorytmu? 

• Czasowa złożonośd 

obliczeniowa 

• Pamięciowa 

złożonośd 

obliczeniowa 

• Algorytm optymalny 

 definiuje 

złożonośd 

obliczeniową 

algorytmu 

 

 szacuje złożonośd 

czasową i 

pamięciową 

 
 

 wyjaśnia, czym 
jest złożonośd 
oczekiwana 
(średnia), 
optymistyczna 
i pesymistyczn
a 

 rozróżnia 

pojęcia 

algorytmu 

naiwnego i 

optymalnego 

 
 

 określa 

złożonośd 

czasową i 

pamięciową 

algorytmów z 

zastosowaniem 

odpowiednich 

wzorów 

 ocenia 
efektywnośd 
algorytmów 
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Mini matura  Obejmuje wszystkie 

wymagania ujęte w 

wymaganiach 

edukacyjnych 

niezbędnych do 

otrzymania przez 

ucznia śródrocznej i 

rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  

 suma uzyskanych 
przez ucznia 
punktów mieści 
się w przedziale: 
40% - 50% 

 suma uzyskanych 
przez ucznia 
punktów mieści się 
w przedziale: 51% 
- 71% 

 suma 
uzyskanych 
przez ucznia 
punktów 
mieści się w 
przedziale: 
72% - 89% 

 suma 
uzyskanych 
przez ucznia 
punktów 
mieści się w 
przedziale: 
90% - 98% 

 suma 
uzyskanych 
przez ucznia 
punktów 
mieści się w 
przedziale: 
99% - 100% 

 

UWAGI: 
1. Ocenę wyższą otrzymuje uczeo spełniający łącznie wymagania edukacyjne określone dla ocen niższych np. ocenę dobrą otrzymuje uczeo 

spełniający wymagania edukacyjne na oceną dopuszczającą, dostateczną oraz dobrą. 
2. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który nie spełnia wymagao na poszczególne pozytywne oceny. 
3. W przypadku nie zrealizowania tematów lekcji (zagadnieo) w I okresie będą one realizowane po klasyfikacji śródrocznej. W tym 

przypadku obowiązują również wymagania edukacyjne dla tych tematów (zagadnieo). 
 

 

 

 

 


