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KLASA 6 

 
Temat lekcji 

 

 
Ocena dopuszczająca. 

Uczeń: 

 
Ocena dostateczna. 

Uczeń: 

 
Ocena dobra. 

Uczeń: 

 
Ocena bardzo dobra. 

Uczeń: 

 
Ocena celująca. 

Uczeń: 

Klasa 6  

Dział 6. Złapani w sieć 

69. Sieć komputerowa i 
urządzenia używane do 
budowy sieci. 
 
(6.1. Jeden komputer 
to za mało.) 

– wie, co to jest lokalna 
sieć komputerowa 
– rozróżnia połączenia 
sieciowe kablowe i 
radiowe (wifi) 
– wie, do czego służy 
przynajmniej jedno z 
wymienionych 
urządzeń (przełącznik 
switch, ruter oraz 
modem) 

– wie, co to jest lokalna 
sieć komputerowa 
– rozróżnia połączenia 
sieciowe kablowe i 
radiowe (wifi) 
– wie, do czego służą 
przynajmniej dwa z 
wymienionych 
urządzeń (przełącznik 
switch, ruter oraz 
modem) 
– wie, jakie urządzenie 
wewnątrz jednostki 
centralnej komputera 
służy do połączenia 
sieciowego 

– wie, po co łączy się 
komputery w sieć 
– wyjaśnia, co to jest 
lokalna sieć 
komputerowa 
– rozróżnia połączenia 
sieciowe kablowe i 
radiowe (wifi) 
– wie, do czego służą 
przynajmniej dwa z 
wymienionych 
urządzeń (przełącznik 
switch, ruter oraz 
modem) 
– wie, jakie urządzenie 
wewnątrz jednostki 
centralnej komputera 
służy do połączenia 
sieciowego 
– rozróżnia sieci lokalne 
z serwerem i bez 
serwera 

– wie, po co łączy się 
komputery w sieć 
– wyjaśnia, co to jest 
lokalna sieć 
komputerowa 
– rozróżnia połączenia 
sieciowe kablowe i 
radiowe (wifi) 
– wie, do czego służy 
przełącznik switch, 
ruter oraz modem 
– wie, jakie urządzenie 
wewnątrz jednostki 
centralnej komputera 
służy do połączenia 
sieciowego 
– wie, co to jest i jakie 
funkcje pełni serwer 
– rozróżnia sieci lokalne 
z serwerem i bez 
serwera 
– łączy skrętką 
komputer z 

– wie, po co łączy się 
komputery w sieć 
– wyjaśnia, co to jest 
lokalna sieć 
komputerowa 
– rozróżnia połączenia 
sieciowe kablowe i 
radiowe (wifi) 
– wie, do czego służy 
przełącznik switch, 
ruter, modem oraz 
urządzenia mieszczące 
w jednej obudowie 
kilka z wymienionych 
wyżej sprzętów (na 
przykład modemoruter 
wifi) 
– wie, jakie urządzenie 
wewnątrz jednostki 
centralnej komputera 
służy do połączenia 
sieciowego 
– wie, co to jest i jakie 



przełącznikiem funkcje pełni serwer 
– rozróżnia sieci lokalne 
z serwerem i bez 
serwera 
– wie, czym różni się 
kabel sieciowy zwany 
skrętką od światłowodu 
– łączy skrętką 
komputer z 
przełącznikiem 

70. Schemat sieci 
komputerowej. 
 
(6.2. Tajemnice szkolnej 
pracowni.) 

– rysuje schemat 
prostej sieci lokalnej 
bez serwera z dużą 
pomocą nauczyciela 
– wyjaśnia, dlaczego 
ważne dane należy 
zapisywać na serwerze, 
jeżeli jest taka 
możliwość 
– ma duże problemy z 
zapisywaniem danych 
na komputerze (na 
przykład zapisuje plik 
kliknięciem myszy i 
później nie potrafi 
znaleźć miejsca w 
komputerze, gdzie 
został on zapisany) 

– rysuje schemat 
prostej sieci lokalnej 
bez serwera i z 
serwerem, podłączonej 
do internetu (przy 
pomocy nauczyciela) 
– wyjaśnia, dlaczego 
ważne dane należy 
zapisywać na serwerze, 
jeżeli jest taka 
możliwość 
– zapisuje swoje prace 
lokalnie na swojej stacji 
roboczej i na serwerze 
w szkolnej pracowni 
(przy pomocy 
nauczyciela) 

– wie, kim jest 
administrator sieci i 
jakie zadania realizuje 
– rysuje (z drobnymi 
usterkami) schemat 
prostej sieci lokalnej 
bez serwera i z 
serwerem, podłączonej 
do internetu 
– wyjaśnia, dlaczego 
ważne dane należy 
zapisywać na serwerze, 
jeżeli jest taka 
możliwość 
– zapisuje swoje prace 
lokalnie na swojej stacji 
roboczej i na serwerze 
szkolnej pracowni (przy 
niewielkiej pomocy 
nauczyciela) 

– wie, kim jest 
administrator sieci i 
jakie zadania realizuje 
– zna i wyjaśnia pojęcie 
„stacja robocza” 
– rysuje schemat 
prostej sieci lokalnej 
bez serwera i z 
serwerem, podłączonej 
do internetu 
– wyjaśnia, dlaczego 
ważne dane należy 
zapisywać na serwerze, 
jeżeli jest taka 
możliwość  
– zapisuje swoje prace 
lokalnie na swojej stacji 
roboczej i na serwerze 
szkolnej pracowni 

– wie, kim jest 
administrator sieci i 
jakie zadania realizuje 
– zna i wyjaśnia pojęcie 
„stacja robocza” 
– rysuje schemat 
prostej sieci lokalnej 
bez serwera i z 
serwerem, podłączonej 
do internetu 
– wyjaśnia, dlaczego 
ważne dane należy 
zapisywać na serwerze, 
jeżeli jest taka 
możliwość 
– zapisuje swoje prace 
lokalnie na swojej stacji 
roboczej i na serwerze 
szkolnej pracowni 
– opracowuje 
prezentację 
multimedialną 
przedstawiającą różne 



rodzaje sieci lokalnych i 
urządzenia sieciowe w 
nich pracujące 
 

71. Internet i 
internetowa usługa 
WWW. 
 
(6.3. Internet – sieć jak 
ocean.) 
 

– wyjaśnia przynajmniej 
dwa z wymienionych 
pojęć: internet, WWW, 
przeglądarka 
internetowa, adres 
strony internetowej, 
link (hiperłącze, 
odnośnik); 
– posługuje się co 
najmniej jedną 
przeglądarką 
internetową 
–wpisuje w oknie 
przeglądarki 
internetowej adres 
przynajmniej jednej 
popularnej strony 
internetowej (przy 
pomocy nauczyciela) 

– wyjaśnia przynajmniej 
trzy z wymienionych 
pojęć: internet, WWW, 
przeglądarka 
internetowa, adres 
strony internetowej, 
link (hiperłącze, 
odnośnik) 
– odróżnia internet od 
usług w nim 
działających 
– posługuje się co 
najmniej jedną 
przeglądarką 
internetową 
– wpisuje w oknie 
przeglądarki 
internetowej adres co 
najmniej dwóch 
popularnych stron 
WWW 

– wie i wyjaśnia, czym 
jest internet, WWW, 
przeglądarka 
internetowa, adres 
strony internetowej, 
link (hiperłącze, 
odnośnik) 
– odróżnia internet od 
usług w nim 
działających 
– posługuje się co 
najmniej jedną 
przeglądarką 
internetową 
– wpisuje w oknie 
przeglądarki 
internetowej adres 
kilku bardzo 
popularnych stron 
WWW 

– wie i wyjaśnia, czym 
jest internet, WWW, 
przeglądarka 
internetowa, adres 
strony internetowej, 
link (hiperłącze, 
odnośnik) 
– wie, w jaki sposób 
komputery odnajdują 
inny komputer w sieci 
(wystarczy, gdy uczeń 
odpowie, że każdy 
komputer w sieci ma 
swój adres) 
– odróżnia internet od 
usług w nim 
działających 
– posługuje się co 
najmniej dwiema 
przeglądarkami 
internetowymi 
– wpisuje w oknie 
przeglądarki 
internetowej adres 
kilku bardzo 
popularnych stron 
WWW 
– wyjaśnia, co 
oznaczają końcówki 

– wie i wyjaśnia, czym 
jest internet, WWW, 
przeglądarka 
internetowa, adres 
strony internetowej, 
link (hiperłącze, 
odnośnik) 
– przedstawia skróconą 
historię powstania 
internetu 
– wie, w jaki sposób 
komputery odnajdują 
inny komputer w sieci 
(wystarczy, gdy uczeń 
odpowie, że każdy 
komputer w sieci ma 
swój adres) 
– odróżnia internet od 
usług w nim 
działających 
– posługuje się co 
najmniej czterema 
przeglądarkami 
internetowymi 
– zmienia stronę 
domową w dowolnej 
przeglądarce 
internetowej 
– wpisuje w oknie 



adresów 
internetowych: .pl i 
.com 

przeglądarki 
internetowej adres 
kilku bardzo 
popularnych stron 
WWW 
– wyjaśnia, co 
oznaczają końcówki 
adresów 
internetowych: .pl, .de, 
.uk i .com 

73. Przydatne usługi 
internetowe. 
 
(6.4. Czego szukasz? Co 
chcesz wiedzieć?) 
 

– wymienia co najmniej 
jedną wyszukiwarkę 
internetową i potrafi 
wyszukać dzięki niej 
(przy pomocy 
nauczyciela) przydatne 
informacje na lekcję z 
wybranego przez siebie 
przedmiotu 
 

– wymienia co najmniej 
jedną wyszukiwarkę 
internetową i potrafi 
wyszukać dzięki niej 
(przy pomocy 
nauczyciela) przydatne 
informacje na lekcję z 
wybranego przez siebie 
przedmiotu 
– ustawia 
wyszukiwarkę w taki 
sposób, aby wyszukała 
informacje, grafiki lub 
filmy (przy pomocy 
nauczyciela) 
 

– wie i wyjaśnia, czym 
jest i jak działa 
wyszukiwarka 
internetowa, zna co 
najmniej jedną 
wyszukiwarkę 
internetową i w 
internecie wyszukuje 
dzięki niej jakiekolwiek 
informacje przydatne 
na lekcje różnych 
przedmiotów  
– ustawia 
wyszukiwarkę w taki 
sposób, aby wyszukała 
informacje, grafiki lub 
filmy 
–w wyszukiwarce 
Google wykonuje jedną 
z trzech operacji: 
obliczenia 
matematyczne, 
zamiana jednostek miar 

– wie i wyjaśnia, czym 
jest i jak działa 
wyszukiwarka 
internetowa, zna co 
najmniej jedną 
wyszukiwarkę 
internetową i w 
internecie wyszukuje 
dzięki niej informacje 
przydatne na lekcje 
różnych przedmiotów 
– wymawia prawidłowo 
słowo Google (czyt. 
gugl) 
– ustawia 
wyszukiwarkę w ten 
sposób, aby wyszukała 
informacje, grafiki lub 
filmy 
– z drobnymi 
potknięciami wykonuje 
w wyszukiwarce Google 
obliczenia 

– wie i wyjaśnia, czym 
jest i jak działa 
wyszukiwarka 
internetowa, zna co 
najmniej dwie 
wyszukiwarki 
internetowe i w 
internecie wyszukuje 
dzięki nim informacje 
przydatne na lekcje 
różnych przedmiotów 
interesujące  
– wymawia prawidłowo 
słowo Google (czyt. 
gugl) 
– ustawia 
wyszukiwarkę w ten 
sposób, aby wyszukała 
informacje, grafiki lub 
filmy 
– z dużą swobodą w 
wyszukiwarce Google 
wykonuje obliczenia 



i wag lub sprawdzenie 
ortograficznej 
poprawność wpisanego 
w nią słowa 
 

matematyczne, 
zamienia jednostki miar 
i wag, sprawdza 
ortograficzną 
poprawność wpisanego 
w nią słowa 
 

matematyczne, 
zamienia jednostki miar 
i wag, sprawdza 
ortograficzną 
poprawność wpisanego 
w nią słowa 
 

74. Lokalizatory 
internetowe, wirtualny 
globus. 
 
(6.4. Czego szukasz? Co 
chcesz wiedzieć?) 
 

– wie, co to jest 
lokalizator internetowy 
i do czego służy 
– ma duże problemy z 
posługiwaniem się 
lokalizatorem 
internetowym (korzysta 
z niego jedynie przy 
pomocy nauczyciela) 

– zna przynajmniej 
jeden lokalizator 
internetowy, dzięki 
któremu potrafi 
opracować trasę 
przejazdu pomiędzy 
różnymi miastami w 
Polsce (przy pomocy 
nauczyciela) 

– zna przynajmniej 
jeden lokalizator 
internetowy, którym 
potrafi opracować trasę 
przejazdu pomiędzy 
różnymi miastami w 
Polsce ze wskazaniem 
miejsc noclegowych i 
punktów 
gastronomicznych 
– w internecie znajduje 
rozkład jazdy pociągów 
lub rozkład jazdy 
autobusów 
– znajduje stolicę Polski 
w programie Google 
Earth 

– zna przynajmniej 
jeden lokalizator 
internetowy, którym 
potrafi opracować trasę 
przejazdu pomiędzy 
różnymi miastami w 
Polsce ze wskazaniem 
miejsc noclegowych i 
punktów 
gastronomicznych 
– przy pomocy 
dowolnego lokalizatora 
znajduje muzeum, kino 
oraz teatr najbliższe 
swojego miejsca 
zamieszkania  
– w internecie znajduje 
rozkład jazdy pociągów 
i autobusów, a także 
prognozę pogody dla 
wybranej miejscowości 
w Polsce 
– w internecie znajduje 
i instaluje na 
komputerze program 
Google Earth, w którym 

– zna przynajmniej 
jeden lokalizator 
internetowy, którym 
potrafi opracować trasę 
przejazdu pomiędzy 
różnymi miastami w 
Polsce ze wskazaniem 
miejsc noclegowych i 
punktów 
gastronomicznych 
– przy pomocy 
dowolnego lokalizatora 
znajduje muzeum, kino 
oraz teatr najbliższe 
swojego miejsca 
zamieszkania  
– w internecie znajduje 
rozkład jazdy pociągów 
i autobusów, a także 
prognozę pogody dla 
wybranej miejscowości 
w Polsce 
– w internecie znajduje 
i instaluje na 
komputerze program 
Google Earth, w którym 



potrafi odnaleźć jedno 
miejsce na ziemi z 
wizualizacjami 3D oraz 
panoramicznymi 
zdjęciami 

potrafi odnaleźć trzy 
różne miejsca na ziemi 
z wizualizacjami 3D 
oraz panoramicznymi 
zdjęciami, a także 
dotrzeć do zdjęć z sond 
kosmicznych oraz z 
teleskopu Hubble’a 
– w programie Google 
Earth dociera do zdjęć i 
filmów, które 
przydadzą się na lekcję 
historii i przyrody 
 

75. Poczta e-mail. 
Zakładanie konta 
pocztowego. 
 
(6.5. Poczta z małpą.) 
 

– zakłada bezpłatne 
konto pocztowe na 
wskazanym serwerze 
internetowym, stosując 
bezpieczne (silne) hasła 
zabezpieczające (przy 
pomocy nauczyciela) 
– loguje i wylogowuje 
się ze swojego konta 
pocztowego  
 

– wymienia co najmniej 
jedną zaletę poczty 
elektronicznej 
– zna co najmniej jeden 
serwer internetowy, na 
którym można założyć 
bezpłatne konto 
pocztowe 
– zakłada bezpłatne 
konto pocztowe na 
dowolnym serwerze 
internetowym, stosując 
bezpieczne (silne) hasła 
zabezpieczające (przy 
pomocy nauczyciela) 
– loguje i wylogowuje 
się ze swojego konta 
pocztowego 
 

– zna i wyjaśnia pojęcia: 
„poczta e-mail”, „adres 
e-mail” 
– wymienia co najmniej 
dwie zalety poczty 
elektronicznej 
– rozróżnia płatne i 
bezpłatne konta e-mail 
i podaje co najmniej 
jeden serwer 
internetowy, na którym 
można założyć 
bezpłatne konto 
pocztowe 
– proponuje poprawny 
adres e-mail  
– zakłada bezpłatne 
konto pocztowe na 
dowolnym serwerze 

– zna i wyjaśnia pojęcia: 
„poczta e-mail”, „konto 
pocztowe”, „adres e-
mail” 
– wymienia co najmniej 
dwie zalety poczty 
elektronicznej 
– rozróżnia płatne i 
bezpłatne konta e-mail 
i podaje co najmniej 
dwa serwery 
internetowe, na 
których można założyć 
bezpłatne konto 
pocztowe 
– proponuje poprawny 
adres e-mail oraz 
wyjaśnić poszczególne 
jego człony 

– zna i wyjaśnia pojęcia: 
„poczta e-mail”, „konto 
pocztowe”, „adres e-
mail”, „klient poczty 
elektronicznej” 
– wymienia trzy zalety 
poczty elektronicznej 
– rozróżnia płatne i 
bezpłatne konta e-mail 
i podaje kilka serwerów 
internetowych, na 
których założyć 
bezpłatne konto 
pocztowe 
– proponuje poprawny 
adres e-mail oraz 
wyjaśnia poszczególne 
jego człony 
– zakłada bezpłatne 



internetowym, stosując 
bezpieczne (silne) hasła 
zabezpieczające (przy 
niewielkiej pomocy 
nauczyciela) 
– loguje i wylogowuje 
się ze swojego konta 
pocztowego 

– zakłada bezpłatne 
konto pocztowe na 
dowolnym serwerze 
internetowym, stosując 
bezpieczne (silne) hasła 
zabezpieczające 
– loguje i wylogowuje 
się ze swojego konta 
pocztowego 
 

konto pocztowe na 
dowolnym serwerze 
internetowym, stosując 
bezpieczne (silne) hasła 
zabezpieczające 
– loguje i wylogowuje 
się ze swojego konta 
pocztowego 
 

76. Wysyłanie e-maili. 
Netykieta. 
 
(6.5. Poczta z małpą.) 
 

– wysyła i odbiera e-
maile 
 

– wysyła i odbiera e-
maile 
– zna co najmniej 
cztery zasady netykiety 
i stosuje ją podczas 
pracy i zabawy w sieci 

– wysyła i odbiera e-
maile, również z 
dołączonymi 
załącznikami 
– wymienia co najmniej 
pięć zasad netykiety i 
stosuje ją podczas 
pracy i zabawy w sieci 
– wie, czym są 
emotikony i stosuje je 
w sposób umiarkowany 

– wysyła i odbiera e-
maile, również z 
dołączonymi 
załącznikami 
– wymienia co najmniej 
sześć zasad netykiety i 
stosuje ją podczas 
pracy i zabawy w sieci 
– wie, czym są 
emotikony i stosuje je 
w sposób umiarkowany 

– wysyła i odbiera e-
maile, również z 
dołączonymi 
załącznikami 
– wymienia siedem 
zasad netykiety i 
stosuje ją podczas 
pracy i zabawy w sieci 
– wie, czym są 
emotikony i stosuje je 
w sposób umiarkowany 

77. Usługi internetowe 
pomagające w pracy 
zespołowej nad 
wspólnym projektem. 
 
(6.6. Transport e-
mailem.) 
 

– wymienia co najmniej 
jeden sposób 
komunikacji za pomocą 
sieci internet 
– zna i znajduje w 
internecie co najmniej 
jeden portal 
społecznościowy 
  

– wymienia co najmniej 
dwa sposoby 
komunikacji za pomocą 
sieci internet 
– wyjaśnia przynajmniej 
jedno z pojęć: blog, 
czat, komunikator 
– zna i znajduje w 
internecie co najmniej 
jeden portal 
społecznościowy 
 

– wymienia co najmniej 
trzy sposoby 
komunikacji za pomocą 
sieci internet 
– wyjaśnia pojęcia: 
blog, czat, komunikator 
– zna i znajduje w 
internecie co najmniej 
jeden portal 
społecznościowy 
– znajduje w sieci 
internet co najmniej 

– wymienia co najmniej 
cztery sposoby 
komunikacji za pomocą 
sieci internet 
– wyjaśnia pojęcia: 
dane, blog, czat, 
komunikator 
– zna i znajduje w 
Internecie co najmniej 
dwa portale 
społecznościowe oraz 
jedną stronę, na której 

– wymienia pięć 
sposobów komunikacji 
za pomocą sieci 
internet 
– wyjaśnia pojęcia: 
dane, praca zdalna, e-
learning, blog, czat, 
komunikator 
– zna i znajduje w 
internecie co najmniej 
dwa portale 
społecznościowe oraz 



jedno forum 
specjalistyczne 
 

można założyć bloga 
– znajduje w sieci 
internet co najmniej 
dwa fora 
specjalistyczne 
 

jedną stronę, na której 
można założyć bloga 
– znajduje w sieci 
internet co najmniej 
trzy fora specjalistyczne 
 

78, 79. Wielcy Polacy – 
wspólny projekt. 
 
(6.6. Transport e-
mailem.) 

– przy dużej pomocy 
nauczyciela posługuje 
się jednym dowolnym 
komunikatorem (na 
przykład gadu-gadu lub 
skype) 
– ma problemy z 
wykonaniem 
powierzonej mu części 
zadania we wspólnym, 
klasowym projekcie – 
wykonuje je przy dużej 
pomocy nauczyciela  

– posługuje się jednym 
dowolnym 
komunikatorem (na 
przykład gadu-gadu lub 
skype) 
– znajduje w internecie 
stronę z czatem i 
porozumiewa się z 
innymi osobami za jego 
pomocą 
– wykonuje powierzoną 
mu część zadania we 
wspólnym, klasowym 
projekcie przy niedużej 
pomocy nauczyciela 

– posługuje się jednym 
dowolnym 
komunikatorem (na 
przykład gadu-gadu lub 
skype) 
– znajduje w internecie 
stronę z czatem i 
porozumiewa się z 
innymi osobami za jego 
pomocą 
– wykonuje dobrze (z 
drobnymi usterkami) 
powierzoną mu część 
zadania we wspólnym, 
klasowym projekcie 

– ściąga z internetu, 
instaluje i posługuje się 
dwoma dowolnymi 
komunikatorami (na 
przykład gadu-gadu i 
skype) 
– znajduje w internecie 
stronę z czatem i 
porozumiewa się z 
innymi osobami za jego 
pomocą 
– bardzo dobrze 
wykonuje powierzoną 
mu część zadania we 
wspólnym, klasowym 
projekcie 

– ściąga z internetu, 
instaluje i posługuje się 
dwoma dowolnymi 
komunikatorami (na 
przykład gadu-gadu i 
skype) 
– znajduje w internecie 
stronę z czatem i 
porozumiewa się z 
innymi osobami za jego 
pomocą 
– wykonuje wzorowo, 
w sposób wyróżniający 
się, powierzoną mu 
część zadania we 
wspólnym, klasowym 
projekcie 

80. Jak chronić siebie i 
swoje dane w 
Internecie. 
 
(6.7. Bądź ostrożny w 
sieci.) 

– wyjaśnia pojęcia: 
„wirus komputerowy”, 
„program 
antywirusowy” 
– wie, gdzie się zwrócić 
o pomoc w przypadku 
internetowego 
molestowania, 
otrzymywania 
obraźliwych e-maili, 

– wyjaśnia pojęcia: 
„wirus komputerowy”, 
„program 
antywirusowy” 
– wymienia sposoby 
zabezpieczania 
ważnych danych na 
wypadek awarii 
komputera 
– wie, gdzie się zwrócić 

– wyjaśnia pojęcia: 
„wirus komputerowy”, 
„program 
antywirusowy”, 
„zapora sieciowa” 
(firewall) 
– wymienia 
przynajmniej jeden 
program antywirusowy 
– wymienia sposoby 

– wyjaśnia pojęcia: 
„wirus komputerowy”, 
„program 
antywirusowy”, 
„zapora sieciowa” 
(firewall) 
– wymienia 
przynajmniej jeden 
program antywirusowy 
– wymienia sposoby 

– wyjaśnia pojęcia: 
„wirus komputerowy”, 
„program 
antywirusowy”, 
„zapora sieciowa” 
(firewall) 
– wymienia dwa 
programy 
antywirusowe 
– wymienia sposoby 



włamania na konto 
pocztowe itp. 

o pomoc w przypadku 
internetowego 
molestowania, 
otrzymywania 
obraźliwych e-maili, 
włamania na konto 
pocztowe itp. 

zabezpieczania 
ważnych danych na 
wypadek awarii 
komputera 
– zna przynajmniej 
jedną stronę WWW 
zajmującą się 
problemami 
bezpieczeństwa w sieci 
– wie, gdzie się zwrócić 
o pomoc w przypadku 
internetowego 
molestowania, 
otrzymywania 
obraźliwych e-maili, 
włamania na konto 
pocztowe itp. 

zabezpieczania 
ważnych danych na 
wypadek awarii 
komputera 
– zna strony WWW 
zajmujące się 
problemami 
bezpieczeństwa w sieci 
– wie, gdzie się zwrócić 
o pomoc w przypadku 
internetowego 
molestowania, 
otrzymywania 
obraźliwych e-maili, 
włamania na konto 
pocztowe itp. 

zabezpieczania danych 
na wypadek awarii 
komputera 
– zna strony WWW 
zajmujące się 
problemami 
bezpieczeństwa w sieci 
– wie, gdzie się zwrócić 
o pomoc w przypadku 
internetowego 
molestowania, 
otrzymywania 
obraźliwych e-maili, 
włamania na konto 
pocztowe itp. 
– pisze ciekawe 
opowiadanie pod 
tytułem „Mój dzień bez 
komputera” 

81. Zalety i wady 
internetu – debata i 
mapa myśli. 
 
(6.7. Bądź ostrożny w 
sieci.) 
 

– wymienia dwa 
zagrożenia związane z 
pracą i zabawą na 
komputerze oraz w 
internecie i umie im 
zapobiegać 
– wymienia co najmniej 
jedną zaletę internetu 

– omawia trzy 
zagrożenia związane z 
pracą i zabawą na 
komputerze oraz w 
internecie i umie im 
zapobiegać 
– wymienia co najmniej 
dwie zalety internetu 

– omawia cztery 
zagrożenia związane z 
pracą i zabawą na 
komputerze oraz w 
internecie i umie im 
zapobiegać 
– wymienia co najmniej 
trzy zalety internetu 

– omawia pięć zagrożeń 
związanych z pracą i 
zabawą na komputerze 
oraz w internecie i 
umie im zapobiegać 
 – wymienia co 
najmniej cztery zalety 
internetu 

– omawia sześć 
zagrożeń związanych z 
pracą i zabawą na 
komputerze oraz w 
internecie i umie im 
zapobiegać 
– wymienia co najmniej 
pięć zalet internetu 

82. Gry edukacyjne. 
 
 
6.8. ( Czas na grę!) 

– wymienia co najmniej 
jedną grę edukacyjną 

– wymienia co najmniej 
dwie gry edukacyjne 
– znajduje w internecie 
jedną grę edukacyjną 

– wymienia co najmniej 
trzy gry edukacyjne 
– znajduje w internecie 
jeden portal z grami 
edukacyjnymi 

– wymienia co najmniej 
cztery gry edukacyjne 
– znajduje w internecie 
dwa portale z grami 
edukacyjnymi 

– wymienia co najmniej 
pięć gier edukacyjnych 
– znajduje w internecie 
kilka portali z grami 
edukacyjnymi 

Dział 7. W obliczaniu licz na mnie 



83. Arkusz kalkulacyjny. 
 
(7.1. Cyfrowe liczydło.) 
 

– wie, do czego służy 
arkusz kalkulacyjny 
– wymienia nazwę 
jednego programu tego 
typu 
– wykonuje proste 
obliczenia 
matematyczne w 
komórce (przy dużej 
pomocy nauczyciela) 

– wie, do czego służy 
arkusz kalkulacyjny 
– wymienia nazwę 
jednego programu tego 
typu 
– zna i wyjaśnia 
przynajmniej dwa z 
następujących pojęć: 
„arkusz”, „skoroszyt”, 
„adres komórki” 
– wykonuje proste 
obliczenia 
matematyczne w 
komórce, używa 
automatycznego 
sumowania, otwiera 
różne arkusze 
skoroszytu (przy 
pomocy nauczyciela) 
 

– wie, do czego służy 
arkusz kalkulacyjny 
– wymienia nazwę 
jednego programu tego 
typu 
– otwiera jeden 
wybrany arkusz 
kalkulacyjny bez użycia 
myszki, wpisując w pole 
Wyszukaj Windows 
Vista i 7 właściwe 
słowo 
– zna i wyjaśnia 
przynajmniej trzy z 
następujących pojęć: 
„arkusz”, „skoroszyt”, 
„adres komórki”, 
„zakres komórek” 
– z drobnymi 
potknięciami wykonuje 
proste obliczenia 
matematyczne w 
komórce, używa 
automatycznego 
sumowania, otwiera 
różne arkusze 
skoroszytu, reguluje 
szerokość kolumny i 
wysokość wiersza, w 
sposób automatyczny 
wprowadza dane do 
arkusza (liczby) 

– wie, do czego służy 
arkusz kalkulacyjny 
– wymienia nazwy 
dwóch programów 
tego typu, w tym 
jednego bezpłatnego 
– otwiera jeden 
wybrany arkusz 
kalkulacyjny bez użycia 
myszki, wpisując w pole 
Wyszukaj Windows 
Vista i 7 właściwe 
słowo 
– zna i wyjaśnia pojęcia: 
„arkusz”, „skoroszyt”, 
„adres komórki”, 
„zakres komórek” 
– wykonuje proste 
obliczenia 
matematyczne w 
komórce, używa 
automatycznego 
sumowania, otwiera 
różne arkusze 
skoroszytu, wstawia 
nowe arkusze do 
skoroszytu, reguluje 
szerokość kolumny i 
wysokość wiersza, w 
sposób automatyczny 
wprowadza dane do 
arkusza (przynajmniej 
dwa rodzaje z trzech: 

– wie, do czego służy 
arkusz kalkulacyjny 
– wymienia nazwy 
dwóch programów 
tego typu, w tym 
jednego bezpłatnego 
– otwiera jeden 
wybrany arkusz 
kalkulacyjny bez użycia 
myszki, wpisując w pole 
Wyszukaj Windows 
Vista i 7 właściwe 
słowo 
– zna i wyjaśnia pojęcia: 
„arkusz”, „skoroszyt”, 
„adres komórki”, 
„zakres komórek” 
– wykonuje proste 
obliczenia 
matematyczne w 
komórce, używa 
automatycznego 
sumowania, otwiera 
różne arkusze 
skoroszytu, wstawia 
nowe arkusze do 
skoroszytu, reguluje 
szerokość kolumny i 
wysokość wiersza, w 
sposób automatyczny 
wprowadza dane do 
arkusza (kolejne liczby, 
dni tygodnia i 



kolejne liczby, dni 
tygodnia i miesiące) 

miesiące), formatuje 
utworzone tabele 

84. Obliczenie kosztów 
wycieczki w arkuszu 
kalkulacyjnym. 
 
(7.2. Na wycieczkę z 
arkuszem 
kalkulacyjnym.) 
 

– tworzy działanie 
matematyczne, 
posługując się dwoma 
adresami komórek 
(przy bardzo dużej 
pomocy nauczyciela) 
– przy pomocy 
nauczyciela zmienia 
format liczbowy na 
księgowy (złotówkowy) 

– tworzy działanie 
matematyczne, 
posługując się trzema 
adresami komórek 
(przy pomocy 
nauczyciela) 
– zmienia format 
liczbowy na księgowy 
(złotówkowy) 

– tworzy działanie 
matematyczne, 
posługując się kilkoma 
adresami komórek 
(przy pomocy 
nauczyciela) 
– zmienia format 
liczbowy na księgowy 
(złotówkowy) 
– przenosi 
automatycznie 
zapisane formuły do 
innych komórek 
arkusza 
– zapisuje bardzo 
proste tekstowe 
zadanie matematyczne 
w postaci formuły w 
arkuszu kalkulacyjnym 
(przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela) 

– tworzy działanie 
matematyczne, 
posługując się kilkoma 
adresami komórek 
– zmienia format 
liczbowy na księgowy 
(złotówkowy) 
– przenosi 
automatycznie 
zapisane formuły do 
innych komórek 
arkusza 
– zapisuje bardzo 
proste tekstowe 
zadanie matematyczne 
w postaci formuły w 
arkuszu kalkulacyjnym 

– tworzy działanie 
matematyczne, 
posługując się kilkoma 
adresami komórek 
– zmienia format 
liczbowy na księgowy 
(złotówkowy) 
– przenosi 
automatycznie 
zapisane formuły do 
innych komórek 
arkusza 
– zapisuje tekstowe 
zadanie matematyczne 
w postaci co najmniej 
dwóch formuł w 
arkuszu kalkulacyjnym 
– rozwiązuje wszystkie 
zadania domowe z 
podręcznika (ze str. 
193) 

Dział 8. Zaklinacze komputerów 

86. Zasady 
programowania 
komputerów. 
 
(8.1. Powiedz mi, co 
mam zrobić.) 
 

– wyjaśnia, czym jest 
program komputerowy 
i algorytm 
– wymienia nazwę co 
najmniej jednego 
programu 
edukacyjnego do nauki 
programowania 
– pisze bardzo prosty 

– wyjaśnia, czym jest 
program komputerowy 
i algorytm 
– wymienia trzy etapy 
tworzenia aplikacji 
(algorytm, pisanie 
kodu, testy) 
– zna nazwę co 
najmniej jednego 

– wyjaśnia, czym jest 
program komputerowy, 
algorytm, język 
programowania 
wysokiego poziomu 
– omawia trzy etapy 
tworzenia aplikacji 
(algorytm, pisanie 
kodu, testy) 

– wyjaśnia, czym jest 
program komputerowy, 
algorytm, kod 
źródłowy, język 
programowania 
wysokiego poziomu, 
program tłumaczący i 
kod maszynowy 
– omawia trzy etapy 

– wyjaśnia, czym jest 
program komputerowy, 
algorytm, kod 
źródłowy, język 
programowania 
wysokiego poziomu, 
program tłumaczący i 
kod maszynowy 
– omawia trzy etapy 



algorytm 
zaproponowanej 
czynności (przy dużej 
pomocy nauczyciela) 

programu 
edukacyjnego do nauki 
programowania 
– pisze bardzo prosty 
algorytm 
zaproponowanej 
czynności (przy dużej 
pomocy nauczyciela) 

– zna nazwę co 
najmniej jednego 
programu 
edukacyjnego do nauki 
programowania 
– pisze bardzo prosty 
algorytm 
zaproponowanej 
czynności (przy 
niedużej pomocy 
nauczyciela) 

tworzenia aplikacji 
(algorytm, pisanie 
kodu, testy) i dwa 
szczegółowe etapy 
samego pisania 
programu (kod 
źródłowy i kompilacja 
na kod maszynowy) 
– zna nazwy co 
najmniej dwóch 
programów 
edukacyjnych do nauki 
programowania 
– pisze bardzo prosty 
algorytm 
zaproponowanej 
czynności 

tworzenia aplikacji 
(algorytm, pisanie 
kodu, testy) i dwa 
szczegółowe etapy 
samego pisania 
programu (kod 
źródłowy i kompilacja 
na kod maszynowy) 
– zna nazwy trzech 
programów 
edukacyjnych do nauki 
programowania 
– proponuje i pisze 
prosty algorytm 

87, 88. Programowanie 
w środowisku 
edukacyjnym Scratch. 
 
(8.2. Program z 
klocków.) 

– w programie Scratch 
potrafi (przy pomocy 
nauczyciela): 
* dodawać, usuwać 
obiekty (duszki) oraz 
importować kostiumy 
wprowadzonego na 
scenę duszka  
* zmieniać tło tak 
zwanej sceny  
* zapisywać i otwierać 
tworzony w programie 
projekt  
* wykonać bardzo 
prostą animację według 
wzoru 

– w programie Scratch 
potrafi (przy pomocy 
nauczyciela): 
* dodawać, usuwać, 
modyfikować obiekty 
(duszki) oraz 
importować kostiumy 
wprowadzonego na 
scenę duszka  
* zmieniać tło tak 
zwanej sceny 
* zapisywać i otwierać 
tworzony w programie 
projekt 
* wykonać prostą 
animację według wzoru 

– w programie Scratch 
potrafi: 
* dodawać, usuwać 
oraz modyfikować 
obiekty (duszki), 
importować kostiumy 
wprowadzonego na 
scenę duszka 
* zmieniać tło tak 
zwanej sceny 
* z niewielką pomocą 
nauczyciela tworzyć 
zmienne (na przykład 
zmieniający się wynik 
gry)  
* zapisywać i otwierać 

– zna i wyjaśnia 
informatyczny sens 
słowa „importowanie” 
– w programie Scratch 
potrafi: 
* dodawać, usuwać 
oraz modyfikować 
obiekty (duszki), 
importować kostiumy 
wprowadzonego na 
scenę duszka 
* zmieniać tło tak 
zwanej sceny 
* tworzyć zmienne (na 
przykład zmieniający 
się wynik gry) 

– zna i wyjaśnia 
informatyczny sens 
słowa „importowanie” 
– wie, jakie zadania 
mają do wykonania 
grafik i programista 
przy tworzeniu i 
programowaniu gry 
komputerowej 
– w programie Scratch 
potrafi: 
* dodawać, usuwać 
oraz modyfikować 
obiekty (duszki), 
importować kostiumy 
wprowadzonego na 



– pisze algorytm bardzo 
prostej gry (przy 
pomocy nauczyciela) 

projekt tworzony w 
programie  
* wykonać według 
wzoru prostą animację 
– pisze algorytm bardzo 
prostej gry (przy 
niewielkiej pomocy 
nauczyciela) 

* zapisywać i otwierać 
projekt tworzony w 
programie  
* wykonać prostą 
animację według wzoru 
– z drobnymi usterkami 
pisze algorytm prostej 
gry  

scenę duszka 
* zmieniać tło tak 
zwanej sceny 
* tworzyć zmienne (na 
przykład zmieniający 
się wynik gry) 
* zapisywać i otwierać 
projekt tworzony w 
programie  
* wykonać prostą 
animację 
– proponuje fabułę i 
zasady prostej gry, a 
następnie pisze jej 
algorytm 

89, 90. Programowanie 
ruchu, animacji oraz 
zależności miedzy 
obiektami w 
edukacyjnym 
środowisku Scratch. 
 
(8.3. Program z pętelką) 

– wie i wyjaśnia, za co 
odpowiadają polecenia 
z wybranych trzech 
grup programu Scratch 
– programuje bardzo 
prostą animację według 
podanego wzoru 
w programie Scratch 
(przy dużej pomocy 
nauczyciela) 

– wie i wyjaśnia za co 
odpowiadają polecenia 
z wybranych pięciu 
grup programu Scratch 
– potrafi w programie 
Scratch: 
*zaprogramować z 
pomocą nauczyciela 
prostą animację według 
podanego wzoru 
*opatrzyć z niewielką 
pomocą nauczyciela 
prawidłowym 
komentarzem 
skrypt stworzonej przez 
siebie animacji  

– wie i wyjaśnia, za co 
odpowiadają polecenia 
z wybranych sześciu 
grup programu Scratch 
– w programie Scratch 
potrafi: 
* zaprogramować 
prostą animację według 
podanego wzoru 
* według wzoru 
zaprogramować bardzo 
prostą grę z 
wykorzystaniem 
poleceń ruchu, 
wyglądu, kontroli, 
czujników, wyrażeń i 
zmiennych (przy 
niewielkiej pomocy 

– wie i wyjaśnia, za co 
odpowiadają polecenia 
w poszczególnych 
grupach programu 
Scratch; 
– w programie Scratch 
potrafi: 
* zaprogramować 
prostą animację według 
podanego wzoru 
* według podanego 
wzoru zaprogramować 
prostą grę z 
wykorzystaniem 
poleceń ruchu, 
wyglądu, kontroli, 
czujników, wyrażeń, 
zmiennych i dźwięków 

– wie i wyjaśnia, za co 
odpowiadają polecenia 
w poszczególnych 
grupach programu 
Scratch 
– w programie Scratch 
potrafi: 
* zaprogramować 
bardziej zawansowaną 
wersję gry Smok, 
wprowadzając 
stopniowanie prędkości 
piłki w zależności od 
liczby zdobytych 
punktów 
* zaprojektować prostą 
grę, określając jej 
fabułę i zasady, napisać 



nauczyciela) 
* poszczególne skrypty 
stworzonej przez siebie 
gry opatrzyć 
prawidłowymi 
komentarzami (przy 
niewielkiej pomocy 
nauczyciela) 
* przetestować grę i 
wprowadzić drobne 
poprawki eliminujące 
ewentualne błędy (przy 
pomocy nauczyciela) 

* poszczególne skrypty 
stworzonej przez siebie 
gry opatrzyć 
prawidłowymi 
komentarzami 
* przetestować grę i 
wprowadzić drobne 
poprawki eliminujące 
ewentualne błędy 

algorytm jej działania, a 
następnie 
zaprogramować z 
wykorzystaniem 
poleceń ruchu, 
wyglądu, kontroli, 
czujników, wyrażeń, 
zmiennych i dźwięków 
* poszczególne skrypty 
stworzonej przez siebie 
gry opatrzyć 
prawidłowymi 
komentarzami 
* przetestować grę i 
wprowadzić poprawki 
eliminujące ewentualne 
błędy 

 

Uczeń, który nie sprostał wymaganiom koniecznym otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 


