
Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych – klasa 5 

KLASA 5 

 
Temat lekcji 

 

 
Ocena dopuszczająca. 

Uczeń: 

 
Ocena dostateczna. 

Uczeń: 

 
Ocena dobra. 

Uczeń: 

 
Ocena bardzo dobra. 

Uczeń: 

 
Ocena celująca. 

Uczeń: 

Klasa 5 

Dział 4. Biurowi pomocnicy 

36. Zasady pisania w 
komputerowych 
edytorach tekstu.  
 
(4.1. Komputerowe 
pisanie.) 
 
 
 
 

– wymienia dwa 
edytory tekstu 
wbudowane w system 
Windows (Notatnik 
oraz WordPad) 
– zna przynajmniej 
dwie zasady 
poprawnego pisania w 
edytorze tekstu 
 
 

– wymienia dwa 
edytory tekstu 
wbudowane w system 
Windows (Notatnik 
oraz WordPad) 
– uruchomia poznane 
programy bez użycia 
myszki, za pomocą 
narzędzia Wyszukaj w 
Windows Vista lub 
Windows 7 (przy 
pomocy nauczyciela) 
– zna przynajmniej trzy 
zasady poprawnego 
pisania w edytorze 
tekstu 
– zna przynajmniej pięć 
skrótów 
klawiaturowych 

– wymienia dwa 
edytory tekstu 
wbudowane w system 
Windows (Notatnik 
oraz WordPad) 
– zna zastosowanie 
plików readme.txt i 
czytajto.txt 
– uruchamia poznane 
programy bez użycia 
myszki, za pomocą 
narzędzia Wyszukaj w 
Windows Vista lub 7 
– zna przynajmniej 
cztery zasady 
poprawnego pisania w 
edytorze tekstu 
– zna przynajmniej 
siedem skrótów 
klawiaturowych oraz 
specjalne kliknięcia 
myszką ułatwiające 
pracę z tekstem 

– wymienia dwa 
edytory tekstu 
wbudowane w system 
Windows (Notatnik 
oraz WordPad) 
– zna zastosowanie 
plików readme.txt i 
czytajto.txt 
– uruchamia poznane 
programy bez użycia 
myszki, za pomocą 
narzędzia Wyszukaj w 
Windows Vista lub 7 
– zna zasady 
poprawnego pisania w 
edytorze tekstu 
– zna przynajmniej 
dziesięć skrótów 
klawiaturowych i 
specjalnych kliknięć 
myszką ułatwiających 
pracę z tekstem  
– zna program do nauki 

– wymienia dwa 
edytory tekstu 
wbudowane w system 
Windows (Notatnik 
oraz WordPad) 
– zna zastosowanie 
plików readme.txt i 
czytajto.txt i wskazuje 
je w programach 
– uruchamia poznane 
programy bez użycia 
myszki, za pomocą 
narzędzia Wyszukaj w 
Windows Vista lub 7 
– zna zasady 
poprawnego pisania w 
edytorze tekstu 
– zna skróty 
klawiaturowe oraz 
specjalne kliknięcia 
myszką ułatwiające 
pracę z tekstem 
– zna program do nauki 



– zna program do nauki 
bezwzrokowego pisania 
na klawiaturze 
 

bezwzrokowego pisania 
na klawiaturze 
 
 

bezwzrokowego pisania 
na klawiaturze. 

37, 38. Ulubione 
lektury – ćwiczenia w 
pisaniu w 
komputerowych 
edytorach tekstu. 
 
(4.1. Komputerowe 
pisanie.) 
 

– stosuje przynajmniej 
dwie poznane zasady 
poprawnego pisania w 
edytorze tekstu 
– poprawnie 
wprowadza znaki 
interpunkcyjne 
(popełniając 
maksymalnie pięć 
błędów) 
– poprawnie 
wprowadza akapity 
(przy pomocy 
nauczyciela) 
– zmienia wielkość 
czcionki (przy pomocy 
nauczyciela) 
– zapisuje dokument 
tekstowy na dysku 
twardym komputera 
(przy pomocy 
nauczyciela) 
 
 
 

– stosuje przynajmniej 
trzy poznane zasady 
poprawnego pisania w 
edytorze tekstu 
– poprawnie 
wprowadza znaki 
interpunkcyjne (przy 
pomocy nauczyciela), 
popełniając 
maksymalnie cztery 
błędy  
– poprawnie 
wprowadza akapity i 
justuje napisany tekst 
(przy pomocy 
nauczyciela) 
– stosuje przyciski 
cofania i ponawiania 
– stosuje prawidłowo 
przynajmniej pięć 
skrótów 
klawiaturowych 
(popełniając 
maksymalnie trzy 
pomyłki). 
– zmienia rodzaj i 
wielkość czcionki (przy 

– stosuje przynajmniej 
cztery poznane zasady 
poprawnego pisania w 
edytorze tekstu 
– samodzielnie i 
poprawnie wprowadza 
znaki interpunkcyjne 
(popełniając 
maksymalnie trzy 
drobne błędy) 
– samodzielnie i 
poprawnie wprowadza 
akapity i justuje 
napisany tekst 
(popełniając 
maksymalnie jeden 
błąd) 
– stosuje przyciski 
cofania i ponawiania 
– poprawnie stosuje 
skróty klawiaturowe 
oraz specjalne 
kliknięcia myszką 
ułatwiające pracę z 
tekstem (popełniając 
maksymalnie dwie 
pomyłki) 

– bezbłędnie stosuje 
poznane zasady 
poprawnego pisania w 
edytorze tekstu 
– samodzielnie i 
poprawnie wprowadza 
znaki interpunkcyjne 
(popełniając 
maksymalnie jeden 
drobny błąd) 
– samodzielnie i 
poprawnie wprowadza 
akapity i justuje 
napisany tekst 
– stosuje przyciski 
cofania i ponawiania 
– poprawnie stosuje 
skróty klawiaturowe 
oraz specjalne 
kliknięcia myszką 
ułatwiające pracę z 
tekstem (popełniając 
maksymalnie jedną 
pomyłkę) 
– zmienia rodzaj i 
wielkość czcionki 
– zapisuje dokument 

– bezbłędnie stosuje 
poznane zasady 
poprawnego pisania w 
edytorze tekstu 
– samodzielnie i 
poprawnie wprowadza 
znaki interpunkcyjne 
– samodzielnie i 
poprawnie wprowadza 
akapity i justuje 
napisany tekst 
– stosuje przyciski 
cofania i ponawiania 
– stosuje skróty 
klawiaturowe oraz 
specjalne kliknięcia 
myszką ułatwiające 
pracę z tekstem 
– dobiera odpowiednią 
czcionkę, adekwatną do 
formy pisanego teksu, 
oraz zmienia jej 
wielkość 
– zapisuje dokument 
tekstowy na dysku 
twardym komputera 
– potrafi wszystkimi 



pomocy nauczyciela) 
– zapisuje dokument 
tekstowy na dysku 
twardym komputera 
 

– zmienia rodzaj i 
wielkość czcionki 
– zapisuje dokument 
tekstowy na dysku 
twardym komputera 

tekstowy na dysku 
twardym komputera 
 

palcami obu rąk, 
niezbyt szybko i jedynie 
z drobnymi błędami, 
pisać na klawiaturze 

39. Projekt szkolny 
(teksty i opisy na 
szkolne tablice, 
artykuły do szkolnej 
gazetki) 
 
(4.1. Komputerowe 
pisanie.) 

– podczas 
wykonywania 
wspólnego projektu 
przy pomocy koleżanek 
lub kolegów pisze 
zlecony przez zespół 
zadaniowy bardzo 
krótki tekst: 
* stosując przynajmniej 
dwie poznane zasady 
poprawnego pisania w 
edytorze tekstu 
* poprawnie 
wprowadzając znaki 
interpunkcyjne 
(popełniając 
maksymalnie pięć 
błędów) 
* wprowadzając 
akapity (przy pomocy 
innych) 
* zmieniając wielkość 
czcionki i zapisując 
dokument tekstowy na 
dysku twardym 
komputera (przy 
pomocy koleżanek lub 
kolegów) 

– podczas 
wykonywania 
wspólnego projektu 
przy pomocy koleżanek 
lub kolegów pisze 
zlecony przez zespół 
zadaniowy bardzo 
krótki tekst: 
* stosując przynajmniej 
trzy poznane zasady 
poprawnego pisania w 
edytorze tekstu 
* wprowadzając 
prawidłowo znaki 
interpunkcyjne 
(popełniając 
maksymalnie cztery 
błędy) 
* wprowadzając 
akapity i justując 
napisany tekst (przy 
pomocy koleżanek lub 
kolegów) 
* zmieniając rodzaj i 
wielkość czcionki 
* zapisując dokument 
tekstowy na dysku 
twardym komputera 

– podczas 
wykonywania 
wspólnego projektu 
pisze samodzielnie 
zasugerowany przez 
innych tekst: 
* stosując przynajmniej 
cztery poznane zasady 
poprawnego pisania w 
edytorze tekstu 
* poprawnie 
wprowadzając znaki 
interpunkcyjne 
(popełniając 
maksymalnie trzy 
drobne błędy) 
* samodzielnie 
wprowadzając akapity i 
justując napisany tekst 
* zmieniając rodzaj i 
wielkość czcionki 
*  zapisując dokument 
tekstowy na dysku 
twardym komputera 

– podczas 
wykonywania 
wspólnego projektu 
pisze samodzielnie i 
według własnego 
pomysłu przynajmniej 
dwa teksty: 
* stosując bezbłędnie 
poznane zasady 
poprawnego pisania w 
edytorze tekstu 
* wprowadzając 
prawidłowo znaki 
interpunkcyjne 
(popełniając 
maksymalnie jeden 
drobny błąd) 
* samodzielnie 
wprowadzając akapity i 
justując napisany tekst 
* zmieniając rodzaj i 
wielkość czcionki 
* zapisując dokument 
tekstowy na dysku 
twardym komputera 
 

– podczas 
wykonywania 
wspólnego projektu 
przedstawia grupie 
własne pomysły i w 
dużym stopniu 
organizuje zespół 
zadaniowy 
– pisze samodzielnie i 
według własnego 
pomysłu przynajmniej 
dwa bardzo ciekawe 
teksty: 
* stosując bezbłędnie 
poznane zasady 
poprawnego pisania w 
edytorze tekstu 
* poprawnie 
wprowadzając znaki 
interpunkcyjne 
* samodzielnie 
wprowadzając akapity i 
justując napisany tekst 
* zmieniając rodzaj i 
wielkość czcionki 
* zapisując dokument 
tekstowy na dysku 
twardym komputera 



 
 
 

  

41. Cześć w szkole na 
sześć – reklama w 
WordPad. 
 
 
(4.2. Gdy edytor tekstu 
udaje program 
graficzny.) 
 

– w edytorze WordPad: 
* wie, czym jest 
formatowanie  
* po jego uruchomieniu 
stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki 
(przy pomocy 
nauczyciela) 
* pisze różnymi 
kolorami czcionek  
*wprowadza do 
dokumentu grafikę 
(przy pomocy 
nauczyciela) 
* potrafi według 
podanego wzoru 
wykonać bardzo prosty 
plakat z zastosowaniem 
wybranych, poznanych 
opcji formatowania 
(przy pomocy 
nauczyciela) 

– w edytorze WordPad: 
* wie, czym jest 
formatowanie  
* po jego uruchomieniu 
stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki 
(przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela) 
*wyrównuje tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub go 
wyśrodkowuje (przy 
pomocy nauczyciela) 
*stosuje listę 
wypunktowaną (przy 
pomocy nauczyciela) 
* pisze różnymi 
kolorami czcionek  
* wprowadza do 
dokumentu grafikę 
*potrafi według 
podanego wzoru 
wykonać, z niewielkimi 
usterkami, prosty 
plakat z zastosowaniem 
poznanych opcji 
formatowania (przy 
pomocy nauczyciela) 
 

– potrafi uruchomić 
edytor tekstu WordPad 
– w edytorze WordPad: 
* wie, czym jest 
formatowanie 
* stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki  
* wyrównuje tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub go 
wyśrodkowuje  
* stosuje listę 
wypunktowaną oraz 
wyróżnienie  
* pisze różnymi 
kolorami czcionek  
*wprowadza do 
dokumentu grafikę 
* wykonuje według 
podanego wzoru, z 
niewielkimi usterkami, 
prosty plakat z 
zastosowaniem 
poznanych opcji 
formatowania 

– potrafi uruchomić 
edytor tekstu WordPad 
– w edytorze WordPad: 
* wie, czym jest 
formatowanie  
* stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki  
* wyrównuje tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub go 
wyśrodkowuje  
* stosuje listę 
wypunktowaną, 
wyróżnienie, indeks 
górny oraz indeks dolny  
* pisze różnymi 
kolorami czcionek  
* zmienia wielkość 
interlinii 
* wprowadza do 
dokumentu grafikę 
* wykonuje według 
podanego wzoru dość 
skomplikowany plakat z 
zastosowaniem 
poznanych opcji 
formatowania 

– potrafi uruchomić 
edytor tekstu WordPad 
– w edytorze WordPad: 
* wie, czym jest 
formatowanie  
* stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki 
* wyrównuje tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub go 
wyśrodkowuje 
* stosuje listę 
wypunktowaną, 
wyróżnienie, indeks 
górny oraz indeks dolny 
* pisze różnymi 
kolorami czcionek 
* zmienia wielkość 
interlinii 
* wprowadza do 
dokumentu grafikę 
* wykonuje w edytorze 
tekstu samodzielnie 
zaprojektowany, 
interesujący plakat 
zastosowaniem 
poznanych opcji 
formatowania 
 



42, 43. Cześć w szkole 
na sześć – reklama w 
Word lub Writer. 
 
 
(4.2. Gdy edytor tekstu 
udaje program 
graficzny.) 
 
 
 
 
 

– wie, czym jest 
formatowanie w 
edytorze tekstu Word 
lub Writer 
– wymienia co najmniej 
jeden edytor tekstu 
(oprócz tych 
wbudowanych w 
system operacyjny) 
– potrafi uruchomić 
edytor tekstu, ale myli 
edytor Word z 
edytorem WordPad 
podczas otwierania 
żądanego programu 
– stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki w 
edytorze Word lub 
Writer (przy pomocy 
nauczyciela) 
– pisze różnymi 
kolorami czcionek w 
dokumencie Worda lub 
Writera 
– wprowadza do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 
(przy dużej pomocy 
nauczyciela) 
–sprawdza poprawność 
ortograficzną i 

– wie, czym jest 
formatowanie w 
edytorze tekstu Word 
lub Writer 
– wymienia co najmniej 
jeden edytor tekstu 
(oprócz tych 
wbudowanych w 
system operacyjny) 
– potrafi uruchomić 
edytor tekstu, ale myli 
edytor Word z 
edytorem WordPad 
podczas otwierania 
żądanego programu 
– stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki w 
edytorze Word lub 
Writer (przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela) 
– wyrównuje tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub 
wyśrodkowuje go w 
edytorze Word lub 
Writer (przy pomocy 
nauczyciela) 
– stosuje listę 
wypunktowaną w 
edytorze Word lub 
Writer (przy pomocy 
nauczyciela) 

– wie, czym jest 
formatowanie w 
edytorze tekstu Word 
lub Writer 
– wymienia co najmniej 
dwa edytory tekstu 
(oprócz tych 
wbudowanych w 
system operacyjny), w 
tym chociaż jeden 
darmowy (na przykład 
MS Word, Writer 
pakietu Open Office lub 
Writer pakietu Libre 
Office),  
– nieomylnie otwiera 
na żądanie edytor 
tekstu Word lub 
WordPad 
– stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki w 
edytorze Word lub 
Writer 
– wyrównuje tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub 
wyśrodkowuje go w 
edytorze Word lub 
Writer 
– stosuje listę 
wypunktowaną oraz 
wyróżnienie w edytorze 

– wie, czym jest 
formatowanie w 
edytorze tekstu Word 
lub Writer 
– wymienia co najmniej 
dwa edytory tekstu 
(oprócz tych 
wbudowanych w 
system operacyjny), w 
tym chociaż jeden 
darmowy (na przykład 
MS Word, Writer 
pakietu Open Office lub 
Writer pakietu Libre 
Office),  
– nieomylnie otwiera 
na żądanie edytor 
tekstu Word lub 
WordPad 
– stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki w 
edytorze Word lub 
Writer 
– wyrównuje tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub 
wyśrodkowuje go w 
edytorze Word lub 
Writer 
– stosuje listę 
wypunktowaną, 
wyróżnienie, indeks 

– wie, czym jest 
formatowanie w 
edytorze tekstu Word 
lub Writer 
– wymienia co najmniej 
trzy edytory tekstu 
(oprócz tych 
wbudowanych w 
system operacyjny), w 
tym edytory darmowe 
(na przykład MS Word, 
Writer pakietu Open 
Office i Writer pakietu 
Libre Office) 
– nieomylnie otwiera 
na żądanie edytor 
tekstu Word, WordPad 
lub Writer 
– stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki w 
edytorze Word lub 
Writer 
– wyrównuje tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub 
wyśrodkowuje go w 
edytorze Word lub 
Writer 
– stosuje listę 
wypunktowaną, 
wyróżnienie, indeks 
górny oraz indeks dolny 



gramatyczną 
właściwym narzędziem 
wbudowanym w 
program (przy pomocy 
nauczyciela) 
– drukuje stworzony w 
edytorze tekstu 
dokument 
– potrafi według 
podanego wzoru 
wykonać w edytorze 
tekstu Word lub Writer 
bardzo prosty plakat z 
zastosowaniem 
wybranych poznanych 
opcji formatowania 
(przy bardzo dużej 
pomocy nauczyciela) 
– wyjaśnia szkodliwość 
piractwa 
komputerowego  

– pisze różnymi 
kolorami czcionek w 
dokumencie Worda lub 
Writera 
– wprowadza do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 
– sprawdza 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
właściwym narzędziem 
wbudowanym w 
program (przy 
niewielkiej pomocy 
nauczyciela) 
– drukuje stworzony w 
edytorze tekstu 
dokument 
– potrafi według 
podanego wzoru 
wykonać w edytorze 
tekstu Word lub Writer 
z niewielkimi usterkami 
prosty plakat z 
zastosowaniem 
poznanych opcji 
formatowania (przy 
pomocy nauczyciela) 
– wyjaśnia szkodliwość 
piractwa 
komputerowego 

Word lub Writer 
– pisze różnymi 
kolorami czcionek w 
dokumencie Worda lub 
Writera 
– formatuje tekst 
czcionką WordArt w 
edytorze Word 
– wprowadza do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 
– dodaje co najmniej 
jeden z pięciu rodzajów 
podanych efektów 
(cień, poświata, odbicie 
efekty 3-W lub Style 
kształtów) w edytorze 
Word 
– dodaje obramowanie 
strony w dokumencie 
Worda 
– zmienia kolor strony 
dokumentu Worda 
– sprawdza 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
właściwym narzędziem 
wbudowanym w 
program Word lub 
Writer 
– drukuje stworzony w 

górny oraz indeks dolny 
w edytorze Word lub 
Writer 
– zmienia wielkość 
interlinii w dokumencie 
Worda lub Writera 
– pisze różnymi 
kolorami czcionek w 
dokumencie Worda lub 
Writera 
– formatuje tekst 
czcionką WordArt w 
edytorze tekstu Word 
– wprowadza do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 
– dodaje co najmniej 
dwa z pięciu podanych 
efektów (cień, 
poświata, odbicie 
efekty 3-W lub Style 
kształtów) w edytorze 
Word 
– dodaje obramowanie 
strony w dokumencie 
Worda 
– zmienia kolor strony 
dokumentu Worda 
– sprawdza 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 

w edytorze Word lub 
Writer 
– zmienia wielkość 
interlinii w dokumencie 
Worda lub Writera 
– pisze różnymi 
kolorami czcionek w 
dokumencie Worda lub 
Writera 
– formatuje tekst 
czcionką WordArt w 
edytorze tekstu Word 
– wprowadza do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 
– dodaje co najmniej 
trzy z pięciu podanych 
efektów (cień, 
poświata, odbicie 
efekty 3-W lub Style 
kształtów) w edytorze 
Word 
– dodaje obramowanie 
strony w dokumencie 
Worda 
– zmienia kolor strony 
dokumentu Worda 
– sprawdza 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
właściwym narzędziem 



 edytorze tekstu 
dokument 
– według podanego 
wzoru wykonuje w 
edytorze tekstu Word 
lub Writer, z 
niewielkimi usterkami, 
prosty plakat z 
zastosowaniem 
poznanych opcji 
formatowania 
– wyjaśnia szkodliwość 
piractwa 
komputerowego 

właściwym narzędziem 
wbudowanym w 
program Word lub 
Writer 
– drukuje stworzony w 
edytorze tekstu 
dokument 
– według podanego 
wzoru wykonuje w 
edytorze tekstu Word 
lub Writer dość 
skomplikowany plakat 
zastosowaniem 
poznanych opcji 
formatowania 
– wyjaśnia szkodliwość 
piractwa 
komputerowego 

wbudowanym w 
program Word lub 
Writer 
– drukuje stworzony w 
edytorze tekstu 
dokument 
– w edytorze tekstu 
Word lub Writer 
wykonuje samodzielnie 
zaprojektowany 
interesujący plakat z 
zastosowaniem 
poznanych opcji 
formatowania 
– wyjaśnia szkodliwość 
piractwa 
komputerowego 

44. Ćwiczenia z 
formatowania tekstu w 
edytorach tekstu. 
 
 
(4.2. Gdy edytor tekstu 
udaje program 
graficzny.) 
 
 
 
 

– stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki w 
edytorze Word lub 
Writer (przy pomocy 
nauczyciela) 
– pisze różnymi 
kolorami czcionek w 
dokumencie Worda lub 
Writera 
–wprowadza do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 
(przy dużej pomocy 

– stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki w 
edytorze Word lub 
Writer (przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela) 
– wyrównuje tekst do 
lewego, do prawego 
marginesu lub 
wyśrodkowuje w 
edytorze Word lub 
Writer (przy pomocy 
nauczyciela) 
– stosuje listę 
wypunktowaną w 

– stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki w 
edytorze Word lub 
Writer 
– wyrównuje tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub 
wyśrodkowuje go w 
edytorze Word lub 
Writer 
– stosuje listę 
wypunktowaną oraz 
wyróżnienie w edytorze 
Word lub Writer 

– stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki w 
edytorze Word lub 
Writer 
– wyrównuje tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub 
wyśrodkowuje go w 
edytorze Word lub 
Writer 
– stosuje listę 
wypunktowaną, 
wyróżnienie, indeks 
górny oraz indeks dolny 

– stosuje pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki w 
edytorze Word lub 
Writer 
– wyrównuje tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub 
wyśrodkowuje go w 
edytorze Word lub 
Writer 
– stosuje listę 
wypunktowaną, 
wyróżnienie, indeks 
górny oraz indeks dolny 



nauczyciela) 
– sprawdza 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
właściwym narzędziem 
wbudowanym w 
program (przy pomocy 
nauczyciela) 
– drukuje stworzony w 
edytorze tekstu 
dokument 
– potrafi według 
podanego wzoru 
wykonać w edytorze 
tekstu Word lub Writer 
ulotkę lub wizytówkę z 
zastosowaniem 
wybranych poznanych 
opcji formatowania 
(przy bardzo dużej 
pomocy nauczyciela) 
– wyjaśnia szkodliwość 
piractwa 
komputerowego  

edytorze Word lub 
Writer (przy pomocy 
nauczyciela) 
– pisze różnymi 
kolorami czcionek w 
dokumencie Worda lub 
Writera 
– wprowadza do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 
– sprawdza 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
właściwym narzędziem 
wbudowanym w 
program (przy 
niewielkiej pomocy 
nauczyciela) 
– drukuje stworzony w 
edytorze tekstu 
dokument 
– potrafi według 
podanego wzoru 
wykonać w edytorze 
tekstu Word lub Writer 
z niewielkimi usterkami 
ulotkę lub wizytówkę z 
zastosowaniem 
poznanych opcji 
formatowania (przy 
pomocy nauczyciela) 

– pisze różnymi 
kolorami czcionek w 
dokumencie Worda lub 
Writera 
– formatuje tekst 
czcionką WordArt w 
edytorze Word 
– wprowadza do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 
– dodaje co najmniej 
jeden z pięciu rodzajów 
podanych efektów 
(cień, poświata, odbicie 
efekty 3-W lub Style 
kształtów) w edytorze 
Word 
– dodaje obramowanie 
strony w dokumencie 
Worda 
– zmienia kolor strony 
dokumentu Worda 
– sprawdza 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
właściwym narzędziem 
wbudowanym w 
program Word lub 
Writer 
– drukuje stworzony w 
edytorze tekstu 

w edytorze Word lub 
Writer 
– zmienia wielkość 
interlinii w dokumencie 
Worda lub Writera 
– pisze różnymi 
kolorami czcionek w 
dokumencie Worda lub 
Writera 
– formatuje tekst 
czcionką WordArt w 
edytorze tekstu Word 
– wprowadza do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 
– dodaje co najmniej 
dwa z pięciu podanych 
efektów (cień, 
poświata, odbicie 
efekty 3-W lub Style 
kształtów) w edytorze 
Word 
– dodaje obramowanie 
strony w dokumencie 
Worda 
– zmienia kolor strony 
dokumentu Worda 
– sprawdza 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
właściwym narzędziem 

w edytorze Word lub 
Writer 
– zmienia wielkość 
interlinii w dokumencie 
Worda lub Writera 
– pisze różnymi 
kolorami czcionek w 
dokumencie Worda lub 
Writera 
– formatuje tekst 
czcionką WordArt w 
edytorze tekstu Word 
– wprowadza do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 
– dodaje co najmniej 
trzy z pięciu podanych 
efektów (cień, 
poświata, odbicie 
efekty 3-W lub Style 
kształtów) w edytorze 
Word 
– dodaje obramowanie 
strony w dokumencie 
Worda 
– zmienia kolor strony 
dokumentu Worda 
– sprawdza 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
właściwym narzędziem 



dokument 
–według podanego 
wzoru wykonuje w 
edytorze tekstu Word 
lub Writer, z 
niewielkimi usterkami, 
ulotkę lub wizytówkę z 
zastosowaniem 
poznanych opcji 
formatowania 

wbudowanym w 
program Word lub 
Writer 
– drukuje stworzony w 
edytorze tekstu 
dokument 
– według podanego 
wzoru w edytorze 
tekstu Word lub Writer 
wykonuje dość 
skomplikowaną ulotkę 
lub wizytówkę z 
zastosowaniem 
poznanych opcji 
formatowania 

wbudowanym w 
program Word lub 
Writer 
– drukuje stworzony w 
edytorze tekstu 
dokument 
– w edytorze tekstu 
Word lub Writer 
wykonuje samodzielnie 
zaprojektowaną, 
interesującą ulotkę i 
wizytówkę z 
zastosowaniem 
poznanych opcji 
formatowania 

45. Projekt szkolny 
(dekoracje na szkolną 
tablicę, akademię). 
 
(4.2. Gdy edytor tekstu 
udaje program 
graficzny.) 
 
 
 
 
 

– podczas pracy nad 
wspólnym projektem 
wykonuje zleconą przez 
zespół zadaniowy 
niewielką jego część w 
programie Word lub 
Writer: 
* stosując pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki 
(przy pomocy 
koleżanek lub kolegów) 
* pisząc różnymi 
kolorami czcionek 
* wprowadzając do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 

– podczas pracy nad 
wspólnym projektem 
wykonuje zleconą przez 
zespół zadaniowy 
wydzieloną jego część 
w programie Word lub 
Writer: 
* stosując pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki 
(przy niewielkiej 
pomocy koleżanek lub 
kolegów) 
* wyrównując tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub go 
wyśrodkowując 
* stosując listę 

– podczas pracy nad 
wspólnym projektem 
wykonuje zleconą 
wydzieloną jego część 
w programie Word lub 
Writer (częściowo na 
podstawie własnych 
pomysłów): 
* samodzielnie stosując 
pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki 
* wyrównując tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub go 
wyśrodkowując 
* stosując listę 
wypunktowaną oraz 

– podczas pracy nad 
wspólnym projektem 
wykonuje dużą jego 
część w programie 
Word lub Writer (na 
podstawie własnych 
pomysłów): 
* samodzielnie stosując 
pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki 
* wyrównując tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub go 
wyśrodkowując 
* stosując listę 
wypunktowaną, 
wyróżnienie, indeks 

– podczas pracy nad 
wspólnym projektem 
przedstawia grupie 
własne, ciekawe 
pomysły i w dużym 
stopniu organizuje 
zespół zadaniowy 
– na podstawie 
własnych, oryginalnych 
pomysłów w 
interesujący sposób 
wykonuje dużą część 
całej pracy w programie 
Word lub Writer: 
* samodzielnie stosując 
pogrubienie, 
podkreślenie i 
pochylenie czcionki 



(przy dużej pomocy 
innych) 
* sprawdzając 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
właściwym narzędziem 
wbudowanym w 
program (przy dużej 
pomocy innych) 

wypunktowaną 
* pisząc różnymi 
kolorami czcionek 
* wprowadzając do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 
* sprawdzając 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
właściwym narzędziem 
wbudowanym w 
program 
 
 

wyróżnienie 
* pisząc różnymi 
kolorami czcionek 
* formatując tekst 
czcionką WordArt 
* wprowadzając do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 
* dodając w 
dokumencie Worda co 
najmniej jeden z pięciu 
podanych efektów 
(cień, poświata, odbicie 
efekty 3-W lub Style 
kształtów) 
* dodając 
obramowanie i 
zmieniając kolor strony 
dokumentu 
* sprawdzając 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
właściwym narzędziem 
wbudowanym w 
program  

górny oraz indeks dolny 
* zmieniając wielkość 
interlinii 
* pisząc różnymi 
kolorami czcionek 
* formatując tekst 
czcionką WordArt, 
wprowadzając do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 
* dodając w 
dokumencie Worda co 
najmniej dwa z pięciu 
podanych efektów 
(cień, poświata, odbicie 
efekty 3-W lub Style 
kształtów) 
* dodając 
obramowanie i 
zmieniając kolor strony 
dokumentu 
* sprawdzając 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 
właściwym narzędziem 
wbudowanym w 
program 

* wyrównując tekst do 
lewego i do prawego 
marginesu lub go 
wyśrodkowując 
* stosując listę 
wypunktowaną, 
wyróżnienie, indeks 
górny oraz indeks dolny 
* zmieniając wielkość 
interlinii 
* pisząc różnymi 
kolorami czcionek 
* formatując tekst 
czcionką WordArt 
* wprowadzając do 
dokumentu Worda lub 
Writera grafikę i kształt 
wbudowany w program 
* dodając w 
dokumencie Worda co 
najmniej trzy z pięciu 
podanych efektów 
(cień, poświata, odbicie 
efekty 3-W lub Style 
kształtów) 
* dodając 
obramowanie i 
zmieniając kolor strony 
dokumentu 
* sprawdzając 
poprawność 
ortograficzną i 
gramatyczną 



właściwym narzędziem 
wbudowanym w 
program 

46, 47. Wstawianie 
gotowych grafik do 
edytora tekstu. 
 
(4.3. Ogłoszenie o 
szkolnej dyskotece.) 
 

– wprowadza grafiki, 
zdjęcia, lub cliparty do 
dokumentu Worda 
(przy dużej pomocy 
nauczyciela) 
– zmienia rozmiar 
tekstu WordArt (przy 
pomocy nauczyciela) 
– według podanego 
wzoru potrafi (z 
niewielkimi błędami) 
wykonać bardzo prosty 
plakat reklamowy z 
wykorzystaniem 
niektórych z poznanych 
opcji formatowania 
wprowadzanych do 
dokumentu grafik (przy 
bardzo dużej pomocy 
nauczyciela) 

– wprowadza grafiki, 
zdjęcia, lub cliparty do 
dokumentu Worda 
(przy pomocy 
nauczyciela) 
– formatuje grafikę na 
dokumencie w ten 
sposób, aby można 
było pisać na jej tle oraz 
umieszczać ją w 
dowolnym miejscu na 
stronie (przy pomocy 
nauczyciela) 
– zmienia kształt i 
rozmiar tekstu WordArt 
oraz wypełnia kolorami 
jego wnętrza (przy 
pomocy nauczyciela) 
– według podanego 
wzoru potrafi (z 
niewielkimi błędami) 
wykonać prosty plakat 
reklamowy z 
wykorzystaniem 
poznanych opcji 
formatowania 
wprowadzanych do 
dokumentu grafik (przy 
pomocy nauczyciela) 

– wprowadza grafiki, 
zdjęcia i cliparty do 
dokumentu Worda 
– formatuje grafikę na 
dokumencie w ten 
sposób, aby można 
było pisać na jej tle oraz 
umieszczać ją w 
dowolnym miejscu na 
stronie 
– zmienia kształt i 
rozmiar tekstu 
WordArt, wypełnia 
kolorami jego wnętrze, 
dodaje jeden z 
podanych efektów 
(cień, poświata, odbicie 
efekty 3-W) lub zmienia 
deseń konturu 
– według podanego 
wzoru potrafi (z 
niewielkimi błędami) 
wykonać prosty plakat 
reklamowy z 
wykorzystaniem 
poznanych opcji 
formatowania 
wprowadzanych do 
dokumentu grafik 

– wprowadza grafiki, 
zdjęcia i cliparty do 
dokumentu Worda 
– formatuje grafikę na 
dokumencie w ten 
sposób, aby można 
było pisać na jej tle, 
oraz umieszcza ją w 
dowolnym miejscu na 
stronie 
– zmienia kształt i 
rozmiar tekstu 
WordArt, wypełnia 
kolorami jego wnętrze i 
kontur, dodaje dwa z 
podanych efektów 
(cień, poświata, odbicie 
efekty 3-W), a także 
zmienia deseń konturu 
– według podanego 
wzoru potrafi wykonać 
dość skomplikowany 
plakat reklamowy z 
wykorzystaniem 
poznanych opcji 
formatowania 
wprowadzanych do 
dokumentu grafik 

– wprowadza grafikę, 
zdjęcia i cliparty do 
dokumentu Worda 
– formatuje grafikę na 
dokumencie w ten 
sposób, aby można 
było pisać na jej tle, 
oraz umieszcza ją w 
dowolnym miejscu na 
stronie 
– zmienia kształt i 
rozmiar tekstu 
WordArt, wypełnia 
kolorami jego wnętrze i 
kontur, dodaje cień, 
odbicie, poświatę i 
efekt 3-W, a także 
zmienia deseń konturu 
– projektuje i wykonuje 
pomysłowy plakat 
reklamowy z 
wykorzystaniem 
poznanych opcji 
formatowania 
wprowadzanych do 
dokumentu grafik 

48. Projekt szkolny – podczas pracy nad – podczas pracy nad – podczas pracy nad – podczas pracy nad – podczas pracy nad 



(dekoracje na szkolną 
tablicę, uświetnienie 
akademii, ilustracje i 
opisy do gazetki 
szkolnej). 

wspólnym projektem 
wykonuje zleconą przez 
zespół zadaniowy 
niewielką jego część w 
programie Word, 
wprowadzając grafiki, 
zdjęcia lub cliparty do 
dokumentu oraz 
zmieniając rozmiar 
tekstu WordArt (przy 
niewielkiej pomocy 
innych) 
 

wspólnym projektem 
wykonuje zleconą przez 
zespół zadaniowy 
wydzieloną jego część 
w programie Word: 
* wprowadzając grafiki, 
zdjęcia lub cliparty do 
dokumentu (przy 
pomocy innych) 
* formatując grafikę na 
dokumencie w ten 
sposób, aby można 
było pisać na jej tle oraz 
umieszczać ją w 
dowolnym miejscu na 
stronie (przy pomocy 
innych) 
* zmieniając rozmiar 
tekstu WordArt oraz 
wypełniając kolorami 
jego wnętrze 

wspólnym projektem 
wykonuje wydzieloną 
jego część w programie 
Word (częściowo na 
podstawie własnych 
pomysłów): 
* samodzielnie 
wprowadzając grafiki, 
zdjęcia, lub cliparty do 
dokumentu 
* formatując grafikę na 
dokumencie w ten 
sposób, aby można 
było pisać na jej tle oraz 
umieszczać ją w 
dowolnym miejscu na 
stronie 
* zmieniając rozmiar 
tekstu WordArt oraz 
wypełniając kolorami 
jego wnętrze 
* dodając jeden z 
podanych efektów 
(cień, poświata, odbicie 
efekty 3-W) lub 
zmieniając deseń 
konturu 

wspólnym projektem 
wykonuje dużą jego 
część w programie 
Word (na podstawie 
własnych pomysłów): 
* samodzielnie 
wprowadzając grafiki, 
zdjęcia, lub cliparty do 
dokumentu 
* formatując grafikę na 
dokumencie w ten 
sposób, aby można 
było pisać na jej tle oraz 
umieszczać ją w 
dowolnym miejscu na 
stronie 
* zmieniając rozmiar 
tekstu WordArt oraz 
wypełniając kolorami 
jego wnętrze i kontur 
* dodając dwa z 
podanych efektów 
(cień, odbicie, poświata 
i efekt 3-W) lub 
zmieniając deseń 
konturu 
 

wspólnym projektem 
przedstawia grupie 
własne, oryginalne 
pomysły i w dużym 
stopniu organizuje 
zespół zadaniowy 
– wykonuje, na 
podstawie własnych, 
ciekawych pomysłów, 
dużą jego część w 
programie Word: 
* samodzielnie 
wprowadzając grafiki, 
zdjęcia, lub cliparty do 
dokumentu 
* formatując grafikę na 
dokumencie w ten 
sposób, aby można 
było pisać na jej tle oraz 
umieszczać ją w 
dowolnym miejscu na 
stronie 
* zmieniając rozmiar 
tekstu WordArt oraz 
wypełniając kolorami 
jego wnętrze i kontur, 
dodając cień, odbicie, 
poświatę i efekt 3-W, a 
także zmieniając deseń 
konturu 

49. Tabela i symbole w 
edytorze tekstu 
 

– przy dużej pomocy 
nauczyciela wstawia 
tabelę do dokumentu o 

– zmienia orientację 
strony z pionowej na 
poziomą (przy pomocy 

– zmienia orientację 
strony z pionowej na 
poziomą 

– zmienia orientację 
strony z pionowej na 
poziomą 

– zmienia orientację 
strony z pionowej na 
poziomą 



(4.4. Klub Dociekliwych 
Informatyków.) 
 

standardowej liczbie 
kolumn i wierszy (do 
10)  
– wstawia wbudowany 
w program symbol do 
dokumentu (przy dużej 
pomocy nauczyciela) 

nauczyciela) 
– wstawia tabelę do 
dokumentu o 
standardowej liczbie 
kolumn i wierszy (przy 
pomocy nauczyciela) 
– wstawia wbudowany 
w program symbol do 
dokumentu (przy 
pomocy nauczyciela) 

– wstawia tabelę do 
dokumentu o 
standardowej liczbie 
kolumn i wierszy (do 
10) 
– wstawia wbudowany 
w program symbol do 
dokumentu 

– wstawia tabelę do 
dokumentu o dowolnej 
liczbie kolumn i wierszy  
– wstawia wbudowany 
w program symbol do 
dokumentu 

– wstawia tabelę do 
dokumentu o dowolnej 
liczbie kolumn 
– wstawia wbudowany 
w program symbol do 
dokumentu 
– rysuje i usuwa 
fragmenty tabeli, aby 
stworzyć na przykład 
krzyżówkę 

50. Formatowanie 
tabeli i symboli. 
 
(4.4. Klub Dociekliwych 
Informatyków.) 

– zmienia wielkość i 
kolor czcionki 
wprowadzonego do 
tabeli tekstu i symbolu 
(przy pomocy 
nauczyciela) 

– zmienia wielkość i 
kolor czcionki 
wprowadzonego do 
tabeli tekstu i symbolu 
– steruje położeniem 
tekstu wewnątrz 
komórki tabeli (przy 
pomocy nauczyciela) 
 

– zmienia wielkość i 
kolor czcionki 
wprowadzonego do 
tabeli tekstu i symbolu 
– steruje położeniem 
tekstu wewnątrz 
komórki tabeli 
 

– zmienia wielkość i 
kolor czcionki 
wprowadzonego do 
tabeli tekstu i symbolu 
– steruje położeniem 
tekstu wewnątrz 
komórki tabeli  
– zmienia kolor tabeli 
 

– zmienia wielkość i 
kolor czcionki 
wprowadzonego do 
tabeli tekstu i symbolu 
– steruje położeniem 
tekstu wewnątrz 
komórki tabeli  
– zmienia kolor tabeli 
– zmienia 
obramowanie tabeli 

51. Projekt szkolny 
(opisy i dekoracje na 
szkolną tablicę lub do 
gazetki szkolnej). 
 
(4.4. Klub Dociekliwych 
Informatyków.) 
 

– podczas pracy nad 
wspólnym projektem 
wykonuje zleconą przez 
zespół zadaniowy 
niewielką jego część w 
programie Word (przy 
dużej pomocy 
koleżanek i kolegów): 
* wstawiając tabelę do 
dokumentu o 
standardowej liczbie 
kolumn i wierszy (do 
10) 

– podczas pracy nad 
wspólnym projektem 
wykonuje zleconą przez 
zespół zadaniowy 
wydzieloną jego część 
w programie Word 
(przy niedużej pomocy 
koleżanek i kolegów): 
* zmieniając orientację 
strony z pionowej na 
poziomą 
* wstawiając tabelę do 
dokumentu o 

– podczas pracy nad 
wspólnym projektem 
wykonuje wydzieloną 
jego część w programie 
Word (częściowo na 
podstawie własnych 
pomysłów): 
* samodzielnie 
zmieniając orientację 
strony z pionowej na 
poziomą 
* wstawiając tabelę do 
dokumentu o 

– podczas pracy nad 
wspólnym projektem 
wykonuje dużą jego 
część w programie 
Word (na podstawie 
własnych pomysłów): 
* samodzielnie 
zmieniając orientację 
strony z pionowej na 
poziomą 
* wstawiając tabelę do 
dokumentu o dowolnej 
liczbie kolumn i wierszy 

– podczas pracy nad 
wspólnym projektem 
przedstawia grupie 
własne, ciekawe 
pomysły i w dużym 
stopniu organizuje 
zespół zadaniowy 
– wykonuje, na 
podstawie własnych, 
interesujących 
pomysłów, dużą jego 
część w programie 
Word: 



* wstawiając 
wbudowany w program 
symbol do dokumentu, 
* zmieniając wielkość i 
kolor czcionki 
wprowadzonego do 
tabeli tekstu i symbolu 

standardowej liczbie 
kolumn i wierszy (do 
10) 
* wstawiając 
wbudowany w program 
symbol do dokumentu 
* zmieniając wielkość i 
kolor czcionki 
wprowadzonego do 
tabeli tekstu i symbolu 
* sterując położeniem 
tekstu wewnątrz 
komórki tabeli 

standardowej liczbie 
kolumn i wierszy (do 
10) 
* wstawiając 
wbudowany w program 
symbol do dokumentu 
* zmieniając wielkość i 
kolor czcionki 
wprowadzonego do 
tabeli tekstu i symbolu 
* sterując położeniem 
tekstu wewnątrz 
komórki tabeli 

* wstawiając 
wbudowany w program 
symbol do dokumentu 
* zmieniając wielkość i 
kolor czcionki 
wprowadzonego do 
tabeli tekstu i symbolu 
* sterując położeniem 
tekstu wewnątrz 
komórki tabeli 
* zmieniając kolor 
tabeli 
 

* samodzielnie 
zmieniając orientację 
strony z pionowej na 
poziomą 
* wstawiając tabelę do 
dokumentu o dowolnej 
liczbie kolumn i wierszy 
* wstawiając 
wbudowany w program 
symbol do dokumentu 
* rysując i usuwając 
fragmenty tabeli 
* zmieniając wielkość i 
kolor czcionki 
wprowadzonego do 
tabeli tekstu i symbolu  
* sterując położeniem 
tekstu wewnątrz 
komórki tabeli 
* zmieniając kolor 
tabeli 
* zmieniając 
obramowanie tabeli 

Dział 5. Multimedialne zamieszanie 

53. Multimedia. 
 
(5.1. Zaprezentujmy 
się.) 
 

– podaje przynajmniej 
jeden przykład 
zastosowania 
prezentacji 
multimedialnej 
– wymienia jeden 
program do tworzenia 
prezentacji (Power 
Point lub Impress z 

– wie, czym jest 
prezentacja 
multimedialna i podaje 
przynajmniej jeden 
przykład jej 
zastosowania 
– wymienia jeden 
program do tworzenia 
prezentacji (Power 

– rozumie i wyjaśnia 
pojęcie 
„multimedialny” 
– wie, czym jest 
prezentacja 
multimedialna i podaje 
przynajmniej dwa 
przykłady jej 
zastosowania 

– rozumie i wyjaśnia 
pojęcie 
„multimedialny” 
– wie, czym jest 
prezentacja 
multimedialna i podaje 
kilka przykładów jej 
zastosowania 
– wymienia trzy 

– rozumie i wyjaśnia 
pojęcie 
„multimedialny” 
– wie, czym jest 
prezentacja 
multimedialna i podaje 
kilka przykładów jej 
zastosowania 
– wymienia trzy 



pakietu Open Office lub 
Impress z pakietu Libre 
Office) 
 

Point lub Impress z 
pakietu Open Office lub 
Impress z pakietu Libre 
Office) 
– wie, czym jest slajd w 
programie do 
tworzenia prezentacji 
– korzysta z pomocy 
programu do tworzenia 
prezentacji z pomocą 
nauczyciela 

– wymienia dwa 
programy do tworzenia 
prezentacji (Power 
Point, Impress z pakietu 
Open Office lub 
Impress z pakietu Libre 
Office) oraz wie, które z 
nich są programami 
bezpłatnymi 
– wie, czym jest slajd w 
programie do 
tworzenia prezentacji 
– korzysta z pomocy 
programu do tworzenia 
prezentacji 

programy do tworzenia 
prezentacji (Power 
Point, Impress z pakietu 
Open Office i Impress z 
pakietu Libre 
Office) oraz wie, które z 
nich są programami 
bezpłatnymi i potrafi 
znaleźć w internecie 
strony tych programów 
– wie, czym jest slajd w 
programie do 
tworzenia prezentacji 
– planuje prezentację 
multimedialną 
– korzysta z pomocy 
programu do tworzenia 
prezentacji 

programy do tworzenia 
prezentacji (Power 
Point, Impress z pakietu 
Open Office i Impress z 
pakietu Libre 
Office) oraz wie, które z 
nich są programami 
bezpłatnymi i potrafi 
ściągnąć je z internetu, 
a także zainstalować na 
komputerze 
– wie, czym jest slajd w 
programie do 
tworzenia prezentacji 
– korzysta z pomocy 
programu do tworzenia 
prezentacji 

54. Temat i plan 
prezentacji 
multimedialnej. 
 
(5.1. Zaprezentujmy 
się.) 
 

– planuje bardzo prostą 
prezentację 
multimedialną (przy 
pomocy nauczyciela) 

– podaje jeden przykład 
zastosowania 
prezentacji 
multimedialnej 
– planuje bardzo prostą 
prezentację 
multimedialną (przy 
pomocy nauczyciela) 

– podaje dwa lub trzy 
przykłady zastosowania 
prezentacji 
multimedialnej 
– samodzielnie planuje 
prostą prezentację 
multimedialną 

– podaje kilka 
przykładów 
zastosowania 
prezentacji 
multimedialnej 
– samodzielnie planuje 
rozbudowaną 
prezentację 
multimedialną 

– podaje kilka 
przykładów 
zastosowania 
prezentacji 
multimedialnej 
– samodzielnie planuje 
bardzo rozbudowaną 
prezentację 
multimedialną 

55. Sprawdzone źródła 
informacji 
 
(5.2. Na tropach 
ciekawego materiału.) 
 

– wymienia 
przynajmniej cztery 
sprawdzone źródła 
informacji 
– przy pomocy 
nauczyciela odnajduje 

– wymienia 
przynajmniej sześć 
sprawdzonych źródeł 
informacji 
– odnajduje w 
internecie przynajmniej 

– wymienia 
przynajmniej siedem 
sprawdzonych źródeł 
informacji 
– odnajduje w 
internecie przynajmniej 

– wymienia 
przynajmniej osiem 
sprawdzonych źródeł 
informacji 
– odnajduje w 
internecie przynajmniej 

– wymienia wszystkie 
poznane, sprawdzone 
źródła informacji 
– odnajduje w 
Internecie strony kilku 
encyklopedii 



w internecie 
przynajmniej jedną 
stronę encyklopedii 
multimedialnej (na 
przykład Wikpedii)  

jedną stronę 
encyklopedii 
multimedialnej (na 
przykład Wikipedii) 
– wyszukuje w 
internecie co najmniej 
jedną stronę ze 
sprawdzonymi 
informacjami na różne 
tematy 

dwie strony 
encyklopedii 
multimedialnych 
– wyszukuje w 
internecie co najmniej 
dwie strony ze 
sprawdzonymi 
informacjami na różne 
tematy 
 

dwie strony 
encyklopedii 
multimedialnych 
– wyszukuje w 
internecie co najmniej 
trzy strony ze 
sprawdzonymi 
informacjami na różne 
tematy 
 

multimedialnych; 
– wyszukuje w 
internecie kilka stron ze 
sprawdzonymi 
informacjami na różne 
tematy 
 

56. Materiał do 
prezentacji. 
 
(5.2. Na tropach 
ciekawego materiału.) 
 

– posługując się 
różnymi źródłami 
wiedzy, potrafi 
zgromadzić 
jakiekolwiek, niezbyt 
obszerne informacje i 
materiały na wybrany 
temat do prezentacji 
multimedialnej (przy 
pomocy nauczyciela) 

– posługując się 
różnymi źródłami 
wiedzy, potrafi 
zgromadzić informacje i 
materiały na wybrany 
temat do prezentacji 
multimedialnej i 
dokonać ich selekcji 
(przy pomocy 
nauczyciela) 
– planuje wykonanie 
prostej prezentacji na 
podstawie zebranego 
przez siebie materiału 
(przy pomocy 
nauczyciela) 

– posługując się 
różnymi źródłami 
wiedzy, w tym 
elektronicznymi, potrafi 
zgromadzić informacje i 
materiały na wybrany 
temat do prezentacji 
multimedialnej i 
dokonać ich selekcji 
(przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela) 
– planuje wykonanie 
prostej prezentacji na 
podstawie zebranego 
przez siebie materiału 

– posługując się 
różnymi źródłami 
wiedzy, w tym 
elektronicznymi, potrafi 
zgromadzić informacje i 
materiały na wybrany 
temat do prezentacji 
multimedialnej i 
dokonać ich 
samodzielnej selekcji 
– planuje wykonanie 
rozbudowanej 
prezentacji na 
podstawie zebranego 
przez siebie materiału 

– posługując się 
różnymi źródłami 
wiedzy, w tym 
elektronicznymi, potrafi 
zgromadzić obszerne, 
ważne oraz intrygujące 
informacje i materiały 
na wybrany temat do 
prezentacji 
multimedialnej i 
dokonać ich selekcji 
– planuje wykonanie 
interesującej, 
rozbudowanej 
prezentacji na 
podstawie zebranego 
przez siebie materiału 

57, 58. Projektowanie 
slajdów w programie 
do tworzenia 
prezentacji. 
 
(5.3. Slajd za slajdem.) 

– wprowadza tekst, 
grafikę i zdjęcia na 
slajdy programu do 
tworzenia prezentacji 
(przy pomocy 
nauczyciela) 

– wprowadza tekst, 
grafikę, zdjęcia i 
cliparty na slajdy 
programu do tworzenia 
prezentacji 
– dodaje kolejne slajdy 

– wprowadza tekst, 
grafikę, zdjęcia i 
cliparty na slajdy 
programu do tworzenia 
prezentacji 
– dodaje kolejne slajdy  

– wprowadza tekst, 
grafikę, zdjęcia i 
cliparty na slajdy 
programu do tworzenia 
prezentacji 
– dodaje kolejne slajdy i 

– wprowadza tekst, 
grafikę, zdjęcia i 
cliparty na slajdy 
programu do tworzenia 
prezentacji 
– dodaje kolejne slajdy i 



 – dodaje kolejne slajdy 
(przy pomocy 
nauczyciela) 

– steruje położeniem 
tekstu, grafiki, zdjęcia i 
clipartu na slajdzie 
(przy pomocy 
nauczyciela) 
 

– steruje położeniem 
tekstu, grafiki, zdjęcia i 
clipartu na slajdzie i 
obraca nimi 

wstawia je w dowolne 
miejsce prezentacji 
– steruje położeniem 
tekstu, grafiki, zdjęcia i 
clipartu na slajdzie i 
obraca nimi  

wstawia je w dowolne 
miejsce prezentacji 
– zmienia kolejność 
slajdów 
– steruje położeniem 
tekstu, grafiki, zdjęcia i 
clipartu na slajdzie, 
obraca nimi, powiększa 
je i pomniejsza  

59, 60. Formatowanie 
wprowadzonych do 
slajdów tekstów, grafik 
i zdjęć. 
 
(5.3. Slajd za slajdem.) 
 

– wykonuje bardzo 
prosty pokaz bez 
formatowania 
poszczególnych 
elementów w 
dowolnym programie 
do tworzenia 
prezentacji (przy 
pomocy nauczyciela) 
 

– stosuje wybrane, 
najprostsze opcje 
formatowania obrazu i 
tekstu zawarte w 
programie do 
tworzenia prezentacji 
(przy pomocy 
nauczyciela) 
– stosuje wybrany 
motyw dla całej 
prezentacji (przy 
pomocy nauczyciela) 
– wykonuje bardzo 
prosty pokaz dowolnym 
programie do 
tworzenia prezentacji 
według wzoru 
 

– formatuje tekst lub 
elementy graficzne, 
stosując większość opcji 
zawartych w programie 
do tworzenia 
prezentacji 
– stosuje wybrany 
motyw dla całej 
prezentacji 
– wykonuje pokaz z 
poznanymi, niezbyt 
skomplikowanymi 
opcjami formatowania 
w dowolnym programie 
do tworzenia 
prezentacji według 
wzoru 

– formatuje tekst lub 
elementy graficzne, 
stosując różnorodne 
opcje zawarte w 
programie do 
tworzenia prezentacji 
– stosuje wybrany 
motyw dla całej 
prezentacji 
– według wzoru 
wykonuje rozbudowany 
pokaz z poznanymi 
opcjami w dowolnym 
programie do 
tworzenia prezentacji  
 

– formatuje tekst lub 
elementy graficzne, 
stosując różnorodne 
opcje zawarte w 
programie do 
tworzenia prezentacji 
(zna wszystkie opcje 
formatowania) 
– stosuje wybrany 
motyw dla całej 
prezentacji 
– projektuje i wykonuje 
ciekawy, bogaty w 
informacje, grafiki i 
zdjęcia pokaz w 
dowolnym programie 
do tworzenia 
prezentacji 

61, 62. Projekt szkolny 
(uświetnienie szkolnych 
akademii prezentacją 
wykonaną na lekcjach 
informatyki) 
(5.3. Slajd za slajdem.) 

– podczas pracy nad 
wspólną prezentacją 
multimedialną w 
dowolnym programie 
do tworzenia pokazów 
wykonuje (przy dużej 

– podczas pracy nad 
wspólną prezentacją 
multimedialną w 
dowolnym programie 
do tworzenia pokazów 
wykonuje (przy 

– podczas pracy nad 
wspólną prezentacją 
multimedialną w 
dowolnym programie 
do tworzenia pokazów 
wykonuje samodzielnie 

– podczas pracy nad 
wspólną prezentacją 
multimedialną 
wykonuje 
samodzielnie, w 
dowolnym programie 

– podczas pracy nad 
wspólną prezentacją 
multimedialną 
przedstawia grupie 
szereg ciekawych 
pomysłów jej 



 pomocy koleżanek lub 
kolegów) zlecony przez 
zespół zadaniowy 
bardzo prosty slajd bez 
formatowania 
poszczególnych 
elementów, wyszukując 
uprzednio w różnych 
źródłach niezbyt 
obszerny materiał 
niezbędny do jego 
stworzenia 

niewielkiej pomocy 
koleżanek lub kolegów) 
zlecony przez zespół 
zadaniowy dość prosty 
slajd, z zastosowaniem 
wybranych, 
najprostszych opcji 
formatowania obrazu i 
tekstu oraz stosując 
wybrany motyw, 
wyszukując uprzednio 
w różnych źródłach 
materiał niezbędny do 
jego stworzenia, a 
następnie dokonując 
jego selekcji  

poprawny slajd 
(częściowo na 
podstawie własnych 
pomysłów) z 
zastosowaniem 
większości opcji 
formatowania obrazu i 
tekstu zawartych w 
programie oraz 
stosując wybrany 
motyw, wyszukując 
uprzednio w różnych 
źródłach wiedzy (w tym 
elektronicznych) 
materiał niezbędny do 
jego stworzenia, a 
następnie przy 
niewielkiej pomocy 
innych członków 
zespołu dokonując jego 
selekcji 

do tworzenia pokazów, 
na podstawie własnych 
pomysłów, poprawny 
slajd, z zastosowaniem 
różnorodnych opcji 
formatowania obrazu i 
tekstu zawartych w 
programie oraz 
stosując wybrany 
motyw, wyszukując 
uprzednio w różnych 
źródłach wiedzy (w tym 
elektronicznych) 
materiał niezbędny do 
jego stworzenia, a 
następnie samodzielnie 
dokonując jego selekcji 
 
 

wykonania i w dużym 
stopniu organizuje 
zespół zadaniowy 
– w dowolnym 
programie do 
tworzenia pokazów 
samodzielnie wykonuje 
na podstawie własnych 
pomysłów interesujące, 
oryginalne dwa lub trzy 
slajdy z zastosowaniem 
różnorodnych opcji 
formatowania obrazu i 
tekstu zawartych w 
programie (zna 
wszystkie opcje 
formatowania) oraz 
stosując wybrany 
motyw, wyszukując 
uprzednio w różnych 
źródłach wiedzy (w tym 
elektronicznych) 
obszerny, intrygujący i 
ciekawy materiał 
niezbędny do ich 
stworzenia, a następnie 
samodzielnie 
dokonując jego selekcji 

63, 64. Animacje w 
programie do 
tworzenia prezentacji. 
 
(5.4. Ruchome obrazki.) 

– stosuje efekty 
przejścia pomiędzy 
slajdami 
– uruchamia 
prezentację 

– wie i wyjaśnia, czym 
jest animacja w 
programie do 
tworzenia prezentacji 
– zna efekty wejścia i 

– wie i wyjaśnia, czym 
jest animacja w 
programie do 
tworzenia prezentacji 
– rozróżnia efekty 

– wie i wyjaśnia, czym 
jest animacja w 
programie do 
tworzenia prezentacji 
– rozróżnia efekty 

– wie i wyjaśnia, czym 
jest animacja w 
programie do 
tworzenia prezentacji 
– rozróżnia efekty 



 przyciskiem programu 
– wykonuje według 
wzoru i przy pomocy 
nauczyciela pokaz z 
poznanymi, prostymi 
opcjami formatowania i 
przejściami pomiędzy 
slajdami bez animacji w 
dowolnym programie 
do tworzenia 
prezentacji 
 

potrafi posługiwać się 
nimi przy pomocy 
nauczyciela 
– stosuje efekty 
przejścia pomiędzy 
slajdami 
– uruchamia 
prezentację 
przyciskiem programu 
– wykonuje według 
wzoru i przy pomocy 
nauczyciela w 
dowolnym programie 
do tworzenia 
prezentacji pokaz z 
poznanymi, prostymi 
opcjami formatowania i 
tworzenia animacji, na 
przykład tylko z 
efektami wejścia 
 

wejścia, wyjścia i 
wyróżnienia, potrafi się 
nimi posługiwać, choć 
nie zawsze udaje mu 
się poprawnie je 
zastosować (na 
przykład omyłkowo 
ustawia wpierw 
animację wyjścia, 
później dopiero wejścia 
dla tego samego 
elementu itp.) 
– stosuje efekty 
przejścia pomiędzy 
slajdami 
– uruchamia w dowolny 
sposób prezentację (w 
zależności od potrzeby 
jednym z dwóch 
przycisków programu 
lub przyciskiem F5 na 
klawiaturze) 
– wykonuje według 
wzoru pokaz z 
poznanymi, niezbyt 
skomplikowanymi 
opcjami formatowania i 
tworzenia animacji w 
dowolnym programie 
do tworzenia 
prezentacji 

wejścia, wyjścia, 
wyróżnienia oraz 
ścieżki ruchu i potrafi 
się nimi poprawnie 
posługiwać 
– stosuje efekty 
przejścia pomiędzy 
slajdami 
– uruchamia w dowolny 
sposób prezentację (w 
zależności od potrzeby 
jednym z dwóch 
przycisków programu 
lub przyciskiem F5 na 
klawiaturze) 
– wykonuje według 
wzoru pokaz z 
poznanymi opcjami 
formatowania i 
tworzenia animacji w 
dowolnym programie 
do tworzenia 
prezentacji 

wejścia, wyjścia, 
wyróżnienia oraz 
ścieżki ruchu i potrafi 
się nimi swobodnie 
posługiwać oraz stosuje 
je poprawnie, w sposób 
przemyślany i 
adekwatny do 
przekazu, który chce 
uzyskać (w podobny 
sposób stosuje efekty 
przejścia pomiędzy 
slajdami) 
– uruchamia w dowolny 
sposób prezentację (w 
zależności od potrzeby 
jednym z dwóch 
przycisków programu 
lub przyciskiem F5 na 
klawiaturze) 
– projektuje i wykonuje 
ciekawy, bogaty w 
informacje, grafiki i 
zdjęcia pokaz w 
dowolnym programie 
do tworzenia 
prezentacji, z 
pomysłowymi 
animacjami z 
wykorzystaniem 
poznanych, opcji 

65, 66. Atrakcyjne 
prezentacje. 

Nie dotyczy, ponieważ 
w trakcie lekcji 

Nie dotyczy, ponieważ 
w trakcie lekcji 

Nie dotyczy, ponieważ 
w trakcie lekcji 

– uruchamia pokaz od 
dowolnego miejsca 

– uruchamia pokaz od 
dowolnego miejsca 



 
(5.4. Ruchome obrazki.) 
 

omawiane są opcje na 
ocenę bardzo dobrą i 
celującą 

omawiane są opcje na 
ocenę bardzo dobrą i 
celującą  

omawiane są opcje na 
ocenę bardzo dobrą i 
celującą  

– nakłada grafiki lub 
zdjęcia jedne na drugie 
na slajdzie 
– steruje czasem 
animacji 
 

prezentacji 
– nakłada grafiki lub 
zdjęcia jedne na drugie 
na slajdzie 
– steruje czasem 
animacji 
– dodaje dźwięk do 
pokazu 
– ustala czas trwania 
poszczególnych slajdów 

67, 68. Projekt szkolny 
(uświetnienie szkolnej 
akademii, pokazy 
edukacyjne i 
okolicznościowe) 
 
(5.4. Ruchome obrazki.) 

– podczas pracy nad 
wspólną prezentacją 
multimedialną w 
dowolnym programie 
do tworzenia pokazów 
wykonuje (przy dużej 
pomocy koleżanek lub 
kolegów) zlecony przez 
zespół zadaniowy 
bardzo prosty slajd bez 
formatowania 
poszczególnych 
elementów, bez 
animacji, stosując 
efekty przejścia 
pomiędzy slajdami 

– podczas pracy nad 
wspólną prezentacją 
multimedialną w 
dowolnym programie 
do tworzenia pokazów 
wykonuje (przy 
niewielkiej pomocy 
koleżanek lub kolegów) 
zlecony przez zespół 
zadaniowy dość prosty 
slajd z zastosowaniem 
wybranych, 
najprostszych opcji 
formatowania obrazu i 
tekstu, animacyjnych 
efektów wejścia oraz 
wprowadzając wybrany 
motyw, a także 
przejścia pomiędzy 
slajdami 

– podczas pracy nad 
wspólną prezentacją 
multimedialną w 
dowolnym programie 
do tworzenia pokazów 
samodzielnie wykonuje 
poprawny, niezbyt 
skomplikowany slajd 
(częściowo na 
podstawie własnych 
pomysłów) z 
zastosowaniem 
większości opcji 
formatowania obrazu i 
tekstu zawartych w 
programie, 
animacyjnych efektów 
wejścia, wyjścia i 
wyróżnienia, które 
czasem nieprawidłowo 
wprowadza, a także 
wykorzystując efekty 
przejścia pomiędzy 

– podczas pracy nad 
wspólną prezentacją 
multimedialną w 
dowolnym programie 
do tworzenia pokazów 
samodzielnie wykonuje 
poprawny, 
rozbudowany slajd (na 
podstawie własnych 
pomysłów) z 
zastosowaniem 
różnorodnych opcji 
formatowania obrazu i 
tekstu zawartych w 
programie, prawidłowo 
wprowadzonych 
animacyjnych efektów 
wejścia, wyjścia, 
wyróżnienia i ścieżek 
ruchu, a także 
wykorzystując efekty 
przejścia pomiędzy 
slajdami oraz wybrany 

– podczas pracy nad 
wspólną prezentacją 
multimedialną 
przedstawia grupie 
szereg ciekawych 
pomysłów jej 
wykonania i w dużym 
stopniu organizuje 
zespół zadaniowy 
– w dowolnym 
programie do 
tworzenia pokazów 
samodzielnie wykonuje 
interesujące, 
oryginalne dwa lub trzy 
slajdy (na podstawie 
własnych pomysłów) z 
zastosowaniem 
różnorodnych opcji 
formatowania obrazu i 
tekstu zawartych w 
programie (zna 
wszystkie opcje 



slajdami oraz wybrany 
motyw 
 

motyw 
Uwaga. Dodatkowo 
(drugą oceną) 
premiowana jest 
umiejętność nakładanie 
grafik lub zdjęć jedne 
na drugie na slajdzie 
oraz sterowanie czasem 
animacji. 
 

formatowania), 
animacyjnych efektów 
wejścia, wyjścia, 
wyróżnienia i ścieżek 
ruchu, które 
wprowadza w sposób 
przemyślany i 
adekwatny do 
przekazu, a także 
wykorzystując w 
podobny sposób efekty 
przejścia pomiędzy 
slajdami oraz wybrany 
motyw. 
Uwaga. Dodatkowo 
(drugą oceną) 
premiowana jest 
umiejętność nakładania 
grafik lub zdjęć jedne 
na drugie na slajdzie, 
sterowania czasem 
animacji, dodawania 
dźwięku do pokazu, 
ustalania czasu trwania 
poszczególnych slajdów 

 

Uczeń, który nie sprostał wymaganiom koniecznym otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 


