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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. Relacyjne bazy danych 
 

Zapytania w języku 
SQL 

• PhpMyAdmin 

• Zapytania SELECT 

• Agregacja danych 

 korzysta z 

narzędzia 

PhpMyAdmin 

 omawia 

strukturę 

zapytania 

SELECT języka 

SQL 

 potrafi wybrad 
dowolne dane z 
bazy danych, za 
pomocą polecenia 
SELECT 

 dodaje relacje 
do tabel za 
pomocą języka 
SQL 

 poprawnie 
dopiera typy 
do 
przechowywan
ych w bazie 
danych  

 agreguje dane 

 kieruje do bazy 
danych 
zapytania 
wykorzystujące 
związki między 
tabelami 

 stosuje język 
SQL w 
kwerendach 
MSAccess 

Tworzenie 
aplikacji 
korzystającej z 
sieciowej bazy 
danych 

• Atrybuty 

• Interfejs aplikacji 

 korzysta z 

aplikacji XAMPP 

 tworzy bazę 

danych i 

odpowiednie 

tabele 

 dobiera 
odpowiedni rodzaj 
danych do 
atrybutów 

 dopisuje rekordy 
do tabeli 

 ustala relacje 
pomiędzy tabelami 

 projektuje 
interfejs 
aplikacji 

 tworzy 
kwerendy w 
bazie danych 

 implementuje 
interfejs 
aplikacji 

 łączy bazę 
danych z 
przygotowaną 
przez siebie 
aplikacją 

 Publikuje 
aplikację 
bazodanową w 
internecie 

 

 

Pułapki cyfrowego 
świata 

• Opracowywanie 

projektów 

• Praca w grupie 

 korzysta z 

programów 

graficznych 

podczas pracy 

nad zadaniem 

 korzysta z 

zasobów 

internetowych, 

wyszukując 

potrzebne 

 testuje 

rozwiązania 

wypracowane 

w grupie 

 prezentuje 

efekty pracy 

grupowej na 

forum klasy 

 

 przyjmuje rolę 
lidera 
odpowiedzialn
ego za zespół i 
projekt 
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projektowym 

 

informacje 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia rocznej oceny klasyfikacyjnej  

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

 
 

 
Rozdział II. Rozwiązywanie różnych problemów z wykorzystaniem komputera 

 

Sterujemy 

robotem 

• Roboty w edukacji 

• Robot 

LEGOMIDSTORMS - 

EV3 

• Mikrokontrolery BBC 

• Symulatory 

 definiuje pojęcie 

robota 

 omawia budowę 

oraz wybrane 

parametry 

robotów 

(serwomotor, 

magnetometr, 

akcelerometr, 

diody, czujniki, 

wyświetlacz) 

 programuje 
roboty, 
wykorzystując 
specjalistyczne 
narzędzia 
(aplikacje), w 
tym 
symulatory 
online 

 wykazuje się 

kreatywnością 

przy 

projektowaniu 

własnych 

projektów, 

takich jak np.: 

stacja 

pogodowa, gry 

logiczne i 

zręcznościowe, 

mierzenie 

odległości od 

przeszkód, loty 

synchroniczne 

(drony) 

 stosuje 
aplikacje 
mobilne do 
sterowania 
robotami 

 

 

 

 

Sztuka 

publikowania w 

sieci 

• Grafika i identyfikacja 

wizualna 

• Nagrania audio i wideo 

 opracowuje 

interesujące 

treści 

internetowe 

dostosowane do 

 korzysta z narzędzi 

graficznych i 

multimedialnych 

do wzbogacania 

treści 

 montuje 

materiały, 

wykorzystując 

specjalistyczne 

oprogramowan

 występuje 
przed kamerą i 
mikrofonem, 
przekazuje 
treści w sposób 
atrakcyjny dla 

 tworzy 
podcasty i 
publikacje 
wideo na 
wybrane 
tematy 
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potrzeb 

potencjalnych 

odbiorców, 

wykorzystując 

zasadę 5W, dba 

o identyfikację 

wizualną 

 ie (np. Stream z 

pakietu Office 

365) 

 
 

 

odbiorców, 
utrzymuje ich 
uwagę 

wymagające 
dużego 
nakładu pracy 
(np. promocja 
czy jubileusz 
szkoły, szkolny 
festiwal kultury 
lub nauki) lub 
korzysta z 
zaawansowany
ch narzędzi 

Grafiki 

informacyjne 

• Sposoby 

przekazywania 

informacji 

• Piktogramy 

• Infografiki 

 wymienia różne 

sposoby 

przedstawiania 

informacji 

 

 definiuje pojęcie 

grafiki 

informacyjnej, 

wymienia 

przykłady grafiki 

narracyjnej i 

wizualizacji danych 

 tworzy 

infografikę z 

wykorzystanie

m języka 

piktogramów 

Isotype 

 poprawnie 
projektuje 
proste 
infografiki 
zawierające 
uporządkowan
e informacje, 
umiejętnie 
wykorzystuje 
tekst i obraz 

 

 

 wykazuje się 
kreatywnością, 
tworząc 
infografiki 
dotyczące 
globalnych 
problemów 
współczesnego 
świata, 
lokalnych, 
szkolnej 
społeczności 
czy też 
środowisk 
młodzieżowych 

 wykonuje 

oznaczone 

trzema 

gwiazdkami w 

podręczniku 

Analiza postępu 

technologicznego 

w ostatnich latach 

• Opracowywanie 

projektów 

• Praca w grupie 

• Postęp technologiczny 

 wyjaśnia, czym 

jest 

dokumentacja, 

 przeprowadza 

badania ankietowe 

wykorzystując 

 analizuje 

trendy 

popularności 

 aktywnie 

uczestniczy w 

realizacji 

 przyjmuje rolę 

lidera 

odpowiedzialn
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bierze czynny 

udział w jej 

tworzeniu 

 definiuje cel 

projektu 

formularze online 

(np. Formularze 

Google, Microsoft 

Forms) czy kontakt 

bezpośredni 

(pytania otwarte) 

wybranych 

technologii, 

wykorzystując 

np. Google 

Trends 

projektu, 

wykorzystując 

popularne 

narzędzia do 

pracy 

zespołowej 

(MS Teams, 

Google 

Workspace) 

oraz do 

gromadzenia i 

analizy 

wyników 

(arkusze 

kalkulacyjne) 

 przyjmuje 

różne role w 

zespole 

realizującym 

projekt 

 opracowuje 
prezentacje 
multimedialne, 
filmy 
przedstawiając
e wyniki 
wspólnej pracy 

ego za zespół i 

projekt 

 przydziela 

zadania, 

nadzoruje 

pracę innych 

 

Mini matura  Obejmuje wszystkie 

ujęte w wymaganiach 

edukacyjnych 

niezbędnych do 

otrzymania przez 

 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: 

 suma 
uzyskanych 
przez ucznia 
punktów 
mieści się w 
przedziale: 

 suma 
uzyskanych 
przez ucznia 
punktów 
mieści się w 
przedziale: 



6 
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 

 

ucznia śródrocznej i 

rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  

72% - 89% 90% - 98% 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). 
 

 
 

 

 

 


