
INFORMATYKA 

Wymagania z informatyki, dla szkoły podstawowej, 

klasa VII 

Wymagania do egzaminu klasyfikacyjnego z matematyki, przygotowane na podstawie 

programu nauczania Grażyna Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. 

Klasa VII,  

MIGRA, Wrocław 2020 

 

Nazywam się Wioletta Hanus jestem nauczycielką matematyki i informatyki 

w Niepublicznym Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sołonce. Ukończyłam studia na 

Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności matematyka nauczycielska z informatyką. 

W wolnych chwilach czytam książki, oglądam filmy. Lubię także podróże.  Można się ze 

mną skontaktować poprzez adres e-mail: wiola.hanus@wp.pl 

Temat lekcji 

Wiedza i umiejętności 

podstawowe 

Uczeń: 

Komputer i urządzenia cyfrowe 

zna i stosuje regulamin pracowni komputerowej; 

zna zastosowania komputera, jego budowę i działanie oraz przeznaczenie 

części składowych; 

zna sposoby reprezentowania danych (wartości logicznych, liczb, znaków) 

w komputerze i oblicza wartość dziesiętną liczby zapisanej w systemie 

dwójkowym; 

wymienia i omawia typy komputerów, budowę i działanie wybranych 

urządzeń współpracujących z komputerem; omawia rodzaje pamięci masowej; 

zna i stosuje podstawowe zasady zdrowej i rozsądnej pracy z komputerem 

Program komputerowy 

i przepisy prawa 

omawia przeznaczenie poszczególnych rodzajów programów użytkowych;  

omawia cechy wybranych systemów operacyjnych, m.in.: Windows, Linux, 

Mac OS; 

rozumie, na czym polega instalowanie i uruchamianie programów; 

potrafi zainstalować i odinstalować prosty program, np. edukacyjny, grę; 

zna podstawowe zasady pracy z programem komputerowym; 

wie, że należy posiadać licencję na używany program komputerowy, 

wymienia i krótko omawia rodzaje licencji na programy komputerowe; 

wymienia przykłady przestępczości komputerowej 

Dokument komputerowy 

w edytorze grafiki – tworzenie 

i zapisywanie 

zna zasady tworzenia dokumentu komputerowego (nazywania, zapisywania); 

zna podstawowe formaty plików graficznych i zapisuje plik w innym 

formacie; 

odszukuje, odczytuje rysunek zapisany w pliku w dowolnej lokalizacji (dysku, 

folderze), wprowadza zmiany i zapisuje ponownie; 

wykorzystuje narzędzia programu GIMP do kreślenia prostokątów, elips, linii, 

trójkątów 

Dokument komputerowy 

w edytorze grafiki – obróbka 

zdjęć w programie GIMP 

wie, do czego służy skaner; 

potrafi zeskanować obraz i zapisać go w pliku; 

poddaje zdjęcie obróbce: zmienia jasność i kontrast, stosuje filtry i inne efekty 

na zdjęciu, korzystając z programu GIMP; 

drukuje obraz, ustalając parametry wydruku 

Kompozycje graficzne 

w programie GIMP – 

stosowanie narzędzi selekcji i 

praca z warstwami  

rozumie działanie Schowka; zaznacza, kopiuje (lub wycina) fragment rysunku 

i wkleja w innym miejscu tego samego dokumentu lub innego; 

wykonuje operacje na obrazie i jego fragmentach; stosuje wybrane narzędzia 

selekcji; 

przekształca obrazy, stosując obroty, odbicia lustrzane, rozciąganie; 

wie, czym są warstwy obrazu i potrafi wykonać proste ćwiczenia 

z wykorzystaniem warstw; 

korzystając z wybranego edytora grafiki, umieszcza napisy na obrazie 

Kompozycje graficzne 

w programie GIMP – 

fotomontaże i animacje 

wie, jak zastosować narzędzie Inteligentne nożyce do wycinania fragmentów 

zdjęcia;  

wykonuje fotomontaże, korzystając z możliwości pracy na warstwach,  

dodaje animacje do obrazu (zdjęcia); 

przygotowuje animacje składające się z kilku klatek, stosując pracę na 
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warstwach 

Porządkowanie i ochrona 

dokumentów 

kopiuje, przenosi i usuwa pliki wybraną przez siebie metodą; kompresuje 

i dekompresuje pliki i foldery; 

rozumie, jakie szkody może wyrządzić wirus komputerowy i posługuje się 

programem antywirusowym; omawia inne rodzaje zagrożeń (konie trojańskie, 

programy szpiegujące); 

wie, jak ochronić się przed włamaniem do komputera; wyjaśnia, czym jest 

firewall 

Tworzenie dokumentu 

tekstowego 

zna ogólne możliwości edytorów tekstu oraz zasady pracy z dokumentem 

tekstowym; 

wyjaśnia na przykładzie zasady tworzenia akapitu, łączy dwa akapity, usuwa 

akapity; zapisuje dokument tekstowy w innym formacie; 

zna podstawowe zasady formatowania tekstu: formatuje tekst: ustala 

parametry czcionek, ustawia wcięcia, sposób wyrównywania tekstu między 

marginesami;  

korzysta z możliwości kopiowania formatu (Malarza formatu, Kopiowania 

formatu); 

korzysta z Pomocy do programu 

Opracowywanie tekstu 

zna i stosuje podstawowe zasady redagowania tekstu, dostosowuje 

formatowanie tekstu do jego przeznaczenia; 

poprawia błędy w istniejącym pliku według poleceń zawartych w ćwiczeniu, 

w tym stosuje wbudowane słowniki (ortograficzny, synonimów); 

formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do tekstu; zmienia jego rozmiary, 

oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu; 

zna i stosuje sposoby usprawniające pracę nad tekstem, m.in.: kopiuje, wycina 

lub przenosi fragmenty tekstu, korzystając ze Schowka; 

stosuje szablony w celu przygotowania wybranych dokumentów, np. 

kalendarza, dyplomu 

Więcej o wstawianiu obrazów i 

innych obiektów do tekstu – 

wstawianie obrazu do 

dokumentu tekstowego 

osadza obraz w dokumencie tekstowym; 

modyfikuje obraz osadzony w tekście; 

wstawia obraz jako nowy obiekt do dokumentu tekstowego; 

korzysta z Pomocy do programu w celu znalezienia potrzebnych opcji 

Więcej o wstawianiu obrazów i 

innych obiektów do tekstu – 

edytor równań 

stosuje edytor równań do tworzenia prostych wzorów matematycznych 

i chemicznych; 

potrafi wykonać „zdjęcie” ekranu i stosować inne narzędzia do „wycinania” 

fragmentu obrazu na ekranie; 

omawia etapy przygotowania projektu grupowego; 

współpracuje w grupie, wykonując polecenia koordynatora grupy 

Sposoby przedstawiania 

algorytmów 

zna etapy rozwiązywania problemu (zadania); 

zna pojęcia algorytm, specyfikacja zadania, lista kroków; 

określa dane do zadania oraz wyniki; zapisuje prosty algorytm liniowy 

w postaci listy kroków; 

zna zasady budowania prostego schematu blokowego; korzysta 

z podstawowych bloków 

Programowanie i techniki 

algorytmiczne  

omawia sposoby przedstawiania algorytmów; 

zna pojęcia: język programowania, program komputerowy; 

wyjaśnia, na czym polega prezentacja algorytmu w postaci programu; 

określa sytuacje warunkowe, analizuje i buduje schemat blokowy algorytmu 

z rozgałęzieniami; 

wie, na czym polega iteracja, analizuje algorytmy, w których występują 

powtórzenia, i określa, od czego zależy liczba powtórzeń; 

buduje schemat blokowy algorytmu iteracyjnego 

Programowanie w środowisku 

Baltie – tworzenie programu 

i powtarzanie poleceń 

tworzy programy w środowisku Baltie, używając podstawowych poleceń;  

zna polecenia umożliwiające powtarzanie poleceń w środowisku Baltie; 

tworzy programy w środowisku Baltie, stosując pętle proste i zagnieżdżone 

Programowanie w środowisku 

Baltie – sytuacje warunkowe, 

zmienne i obliczenia 

realizuje sytuację warunkową w środowisku Baltie; 

tworzy programy, w których stosuje instrukcję warunkową z warunkiem 

prostym i złożonym; 

zna polecenia umożliwiające użycie zmiennych w środowisku Baltie; 

wie, jak wygenerować liczbę losową i stosuje liczby losowe w programach; 

tworzy programy, w których są wykonywane obliczenia z użyciem zmiennych 



Programowanie w środowisku 

Baltie – stosowanie procedur 

rozumie, na czym polega stosowanie podprogramów; 

definiuje procedury bez parametrów w środowisku Baltie; 

wywołuje procedury w programie głównym 

Programowanie w języku 

Scratch – tworzenie programu 

i powtarzanie poleceń 

pisze programy w języku Scratch, używając podstawowych poleceń;  

zna polecenia umożliwiające realizację iteracji w języku Scratch; 

stosuje w zadaniach pętle proste i zagnieżdżone; 

tworzy kompozycje z figur geometrycznych 

Programowanie w języku 

Scratch – zmienne i obliczenia, 

sytuacje warunkowe 

zna polecenia umożliwiające deklarowanie użycia zmiennych; 

pisze proste programy w języku Scratch, deklarując użycie zmiennych 

i wykonując na nich obliczenia; 

zna polecenia umożliwiające realizację sytuacji warunkowych w języku 

Scratch i stosuje instrukcję warunkową; 

stosuje wyrażenia logiczne, określając warunki proste i złożone 

Programowanie w języku 

Scratch –stosowanie procedur 

definiuje procedury w języku Scratch – z parametrami i bez parametrów; 

stosuje procedury w zadaniach; rozumie, na czym polega wywołanie 

procedury; rozróżnia parametry formalne i aktualne; 

wykonuje wybrane zadanie szczegółowe projektu (gry), m.in. określa warunki 

zakończenia gry i przejścia na kolejny poziom, korzystając z instrukcji 

warunkowej;  

łączy wykonane zadania szczegółowe w jeden program 

Programowanie w języku Logo 

– tworzenie programu, 

wykonywanie obliczeń 

i stosowanie zmiennych 

pisze proste programy w języku Logo, używając podstawowych poleceń,  

stosuje zmienne, przypisując im wartości liczbowe lub wartości wyrażeń; 

wykonuje obliczenia z użyciem zmiennych 

Programowanie w języku Logo 

– powtarzanie poleceń 

i stosowanie procedur 

zna polecenia umożliwiające realizację iteracji w języku Logo; 

realizuje iterację w języku Logo;  

definiuje procedury w języku Logo –z parametrami i bez parametrów; 

rozumie, na czym polega wywołanie procedury;  

stosuje procedury w zadaniach; 

rozróżnia parametry formalne i aktualne 

Programowanie w języku Logo 

– sytuacje warunkowe 

i tworzenie animacji 

zna polecenia umożliwiające realizację sytuacji warunkowych w języku Logo 

i stosuje instrukcję warunkową; 

tworzy proste animacje, stosując Edytor postaci 

Komórka, adres, formuła 

zna zastosowania arkusza kalkulacyjnego i budowę dokumentu arkusza; 

wprowadza do komórek dane liczbowe i teksty, poprawia i usuwa dane; 

tworzy proste formuły, w których używa adresów komórek;  

stosuje w zadaniach zasadę adresowania względnego; 

zna podstawową własność arkusza kalkulacyjnego;  

zapisuje dokument arkusza kalkulacyjnego w pliku; 

kopiuje formuły, korzystając z poznanych metod kopiowania, np. 

mechanizmu Schowka 

Projektowanie tabeli 

i stosowanie funkcji arkusza 

kalkulacyjnego – funkcje 

SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI 

prawidłowo projektuje tabelę arkusza kalkulacyjnego (m.in. wprowadza opisy 

do tabeli); 

stosuje funkcje arkusza (SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI); 

korzystając z arkusza kalkulacyjnego, rozwiązuje zadania rachunkowe 

z matematyki i z codziennego życia 

Projektowanie tabeli 

i stosowanie funkcji arkusza 

kalkulacyjnego – 

modyfikowanie tabeli 

i formatowanie komórek 

modyfikuje tabele w arkuszu kalkulacyjnym w celu usprawnienia obliczeń, 

m.in.: wstawia i usuwa wiersze (kolumny), zmienia szerokość kolumn 

i wysokość wierszy tabeli; 

formatuje komórki arkusza; ustala format danych, dostosowując go do 

wprowadzanych informacji 

Arkusz kalkulacyjny, czyli 

kalkulacje 

wykonuje prostą kalkulację wydatków, projektując tabelę i tworząc formuły 

z wykorzystaniem adresowania bezwzględnego; 

potrafi zmienić szerokość kolumn i wysokość wierszy; 

rozumie zasadę wprowadzania do komórek długiego tekstu i dużych liczb; 

korzystając z arkusza kalkulacyjnego, rozwiązuje zadania rachunkowe z życia 

codziennego 

 


