
INFORMATYKA 

Wymagania z informatyki, dla szkoły podstawowej, 

klasa VIII 

Wymagania do egzaminu klasyfikacyjnego z matematyki, przygotowane na 

podstawie programu nauczania Grażyna Koba, Teraz bajty. Informatyka dla 

szkoły podstawowej. Klasa VIII,  

MIGRA 

 

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: 

Opracowywanie tekstu 

Stosuje różne typy tabulatorów, 

potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście, 

wie, kiedy wskazane jest zastosowanie spacji nierozdzielającej i odpowiednio 

ją stosuje, 

stosuje automatyczną numerację i wypunktowanie w prostych tekstach, 

wstawia do tekstu tabelę i wprowadza do niej dane. 

Praca z dokumentem 

wielostronicowym 

Wstawia informację do nagłówka i stopki w wielostronicowym dokumencie 

Wyszukuje słowa i znaki w tekście, 

Potrafi podzielić tekst na kolumny, 

Tworzy przypisy. 

Tworzenie e-gazetki 
Wie, czym jest chmura, jakie są możliwości pracy w chmurze, 

Stosuje je w pracy zespołowej przy tworzeniu projektów. 

Tworzenie programów 

w dydaktycznych środowiskach 

programowania – Scratch i Baltie 

Zna pojęcia: algorytm, język programowania, program komputerowy, 

algorytm z warunkami, iteracja, algorytm iteracyjny, zmienna, typ zmiennej, 

Pisze proste programy w Scratch i Baltie, deklarując użycie zmiennych i 

wykonując obliczenia, 

Zna polecenia umożliwiające realizację sytuacji warunkowej i iteracji w 

języku Scratch i stosuje w programach instrukcje warunkowe i iteracyjne 

(powtórz i powtarzaj aż) 

Zapisywanie algorytmów na 

liczbach naturalnych 

w dydaktycznych środowiskach 

programowania – Scratch i Baltie 

Przedstawia na przykładach algorytmu Euklidesa w wersji z odejmowaniem i 

dzieleniem oraz analizuje a sprawdza działanie programu realizującego 

algorytm, 

Przedstawia na przykładach działanie algorytmu badania podzielności liczb 

naturalnych, 

Analizuje listę kroków tego algorytmu i zapisuje ten algorytm w postaci 

programu, 

Pisze listę kroków i rysuje schemat blokowy prostego algorytmu 

Przedstawia na przykładach działanie algorytmu wyodrębniania cyfr danej 

liczby oraz analizuje i sprawdza działanie programu realizującego ten 

algorytm, 

Sprawdza działanie programu dla różnych danych 

Algorytmy wyszukiwania 

i porządkowania 

Przedstawia na przykładach działanie algorytmu znajdowanie wybranego 

elementu w zbiorze nieuporządkowanym, 

Stosuje algorytm znajdowanie największej liczby spośród n liczb do 

znajdowanie najwyższego ucznia w klasie i zapisuje ten algorytm w Baltie lub 

Scratch 

 Omawia algorytm sortowanie metodą przez wybieranie i analizuje listę 

kroków tego algorytmu 

Pisze listy kroków i tworzy schematy blokowe prostych algorytmów 

Opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze 

uporządkowanym na konkretnych przykładach, 
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Stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie, np. w grze w zgadywanie 

liczb, 

Zapisuje algorytm gry w zgadywanie liczb w Scratch lub Baltie, 

Zna polecenia umożliwiające generowanie liczb losowanych w Scratch lub 

Baltie, 

Wprowadzenie do 

programowania w języku C++ 

Zna pojęcia: program (kod) źródłowy, program (kod) wynikowy, zmienna, 

słowo kluczowe, 

Zna etapy tworzenia programu w języku C++ i ogólną budowę programu, 

Pisze proste program wyświetlający napis na ekranie, 

Pisze proste programy, w których są wykonywane obliczenia z użyciem 

zmiennych, 

Wie jak działa instrukcja warunkowa if w C++ i potrafi napisać program 

realizujący prosty algorytm z warunkami, 

Wykorzystanie funkcji i tablic do 

zapisywania w języku C++ 

algorytmów porządkowania 

i wyszukiwania 

Definiuje i stosuje procedury w Scratch i Baltie 

Rozumie na czym polega wywoływanie funkcji/procedur, 

Definiuje i stosuje funkcje w języku C++ korzystając z przykładowych 

programów, 

Wyjaśnia, czym są zmienne indeksowane, 

Deklaruje tablice, wczytuje i wprowadza elementy tablicy na ekran, 

Programuje algorytmy wyszukiwania elementu w zbiorze uporządkowanym i 

porządkowania elementów w zbiorze metodą przez proste wybieranie i 

zliczanie. 

Tworzenie prezentacji 

multimedialnej 

Tworzy prezentację na wybrany temat: przygotowuje plan prezentacji, 

wstawia do slajdów tekst, obrazy, hiperłącza, przyciski akcji, dodaje animacje 

i wykonuje przejścia między slajdami, 

Dba o poprawność redakcyjną tekstów, 

Korzysta z szablonów slajdów, 

Dodaje do prezentacji efekty dźwiękowe, 

Zna podstawowe możliwości programu do obrówki filmu, 

Nagrywa filmy, 

Poddaje nagrany film podstawowej obróbce, 

Wstawia film do prezentacji, 

Przygotowuje prezentację w postaci albumu fotograficznego. 

Historia i rozwój informatyki 

Podaje i omawia przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonywania 

obliczeń, 

Omawia główne etapy historycznego rozwoju informatyki i technologii, 

uwzględnia m.in. pierwsze komputery, pierwszy język programowania, 

Tworzy prezentację na temat związany z historię informatyki, 

Zna różne zawody wymagające kompetencji informatycznych 

Więcej o pracy w arkuszu 

kalkulacyjnym 

Potrafi zastosować w formule adresowanie mieszane 

Odróżnia linie siatki od obramowania 

Drukuje tabelę przygotowaną w arkuszu kalkulacyjnym. 

Przedstawianie danych w postaci 

wykresu 

Zna ogólne zasady przygotowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym, 

Przygotowuje wykres dla jednym serii danych, 

Dodaje do wykresu tytuł, legendę, etykiety danych, 

Zna zasady dobrego typu wykresów do danych wyników. 

Wstawianie tabel i wykresów 

arkusza kalkulacyjnego do 

dokumentów tekstowych 

Rozumie różnicę między tabelą osadzoną a połączoną, 

Wstawia tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego jako obiekt 

osadzony i jak obiekt połączony, 

Stosuje arkusz kalkulacyjny do różnych obliczeń, dostosowując odpowiednio 

rodzaj adresowania, 

Wstawia tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego w pliku, 

Zastosowanie arkusza 

kalkulacyjnego 

Realizuje algorytm liniowy, z warunkami i iteracyjny w arkuszu 

kalkulacyjnym, 

Wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia z matematyki, 

Tworzy, zależnie od danych, różne typy wykresów: XY (punktowy), liniowy i 

kołowy, 

Wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia z dziedziny fizyki, 

geografii, 

Omawia na przykładnie na czym polega modelowanie, 

Korzystając z arkusza kalkulacyjnego wykonuje prosty model, np. rzut 

monetą. 



Tworzenie strony internetowej 

z wykorzystaniem znaczników 

HTML 

Zna ogólne zasady projektowania stron www i wie, jakie narzędzia 

umożliwiają ich tworzenie, 

Potrafi, korzystając w podstawowych znaczników HTML, utworzyć prostą 

strukturę strony, 

Formatuje tekst na stronie, 

Stosuje na stronie wypunktowania, 

Tworzy tabele i umieszcza w nich informację, 

Wstawia na stronę obrazy i odsyłacze do innych stron, 

Wie, jak opublikować stronę w Internecie. 

Systemy zarządzania treścią 

Wie, jak tworzy się proste blogi, 

Wie, czym są systemy zarządzania treścią, 

Tworzy prostego bloga m. in. Umieszcza nowe wpisy, dodaje kategorie, tagi, 

Wie jak dodać stronę, zastosować motyw 

Wie, jakie są możliwości pracy w chmurze 

 

 


