
Ocena Uczeń potrafi (na daną ocenę składają się wymagania dla tej oceny oraz ocen niższych)
dopuszczający zidentyfikować etapy projektowania witryn i organizacji pracy;

zidentyfikować etapy projektowania i organizacji pracy związanej z tworzeniem bazy danych;
zidentyfikować funkcje programów użytkowych;

dostateczny rozróżnić programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań z zakresu administrowania bazami danych;
rozróżnić programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań z zakresu baz danych;
rozróżnić programy komputerowe wspomagające programowanie aplikacji internetowych;
skomunikować się ze współpracownikami;
być kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
przestrzegać zasad kultury i etyki;
scharakteryzować sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;
scharakteryzować składnię strukturalnego języka zapytań;

dobry zastosować zasady tworzenia prezentacji witryn internetowych;
dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań przy projektowaniu witryn internetowych;
dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań przy programowaniu aplikacji internetowych;
zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań z zakresu administrowania bazami danych;
zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań z zakresu baz danych;
dobrać program do określonego zadania;
zastosować zasady dotyczące zarządzania projektami podczas prac związanych z tworzeniem bazy danych;
zorganizować pracę podczas realizacji projektu związanego z tworzeniem bazy danych;
zorganizować pracę podczas tworzenia projektu witryn;
zorganizować pracę podczas tworzenia projektu aplikacji i ich wykonywania;
przestrzegać zasad zarządzania projektem w trakcie planowania pracy z bazami danych;
przestrzegać zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji pracy z bazami danych;
skorzystać z publikacji elektronicznych dotyczących administrowania bazami danych;
zastosować publikacje elektroniczne dotyczące baz danych;
stworzyć publikacje elektroniczne na potrzeby aplikacji internetowych;
stworzyć publikacje elektroniczne dotyczące witryn internetowych.
użyć publikacji dotyczącej witryn internetowych w formie elektronicznej;
wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
negocjować warunki porozumień;
ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
współpracować w zespole;
wykorzystywać różne języki programowania do tworzenia mechanizmów uwierzytelniania i kontroli;
wykorzystywać różne języki programowania do pobierania, przechowywania i przekazywania danych;
wykorzystywać różne języki programowania do współpracy z internetową bazą danych;
dobrać język programowania do określonego zadania realizowanego po stronie serwera;
wykorzystać różne środowiska programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych;
przygotować do pracy różne środowiska programistyczne;
dobrać odpowiednie środowiska programistyczne do określonych zadań lub języków programowania;
stworzyć certyfikaty i inne obiekty pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo aplikacji internetowych.
zastosować różne metody uwierzytelnienia połączeń z bazą danych;
skonfigurować serwery oraz przeglądarki do pracy z aplikacjami internetowymi;
opublikować pliki aplikacji na zdalnych serwerach.
stworzyć helpy i tutoriale do własnych aplikacji internetowych;
zastosować komentarze i uwagi w kodzie źródłowym aplikacji internetowej;
 zmodyfikować kody źródłowe na podstawie analizy testów;
przeprowadzić testy aplikacji internetowych;
wczytać dane z aplikacji internetowych do bazy danych;
pobrać dane z aplikacji internetowych;
skonfigurować internetowe bazy danych na potrzeby przechowywania danych aplikacji internetowych;
dobrać znaczniki i ich atrybuty do tworzenia różnych form prezentacji treści na stronach internetowych;
dobrać odpowiedni edytor do założonych zadań;
zarządzać bezpieczeństwem bazy danych.
zarządzać bazą danych;
dobrać sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;
rozbudować strukturę bazy danych;
zmodyfikować strukturę bazy danych;
zmodyfikować bazę danych;
zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu zmiany informacji w bazie danych;
zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu wyszukiwania informacji w bazie danych;
zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu strukturalizacji informacji w bazie danych;
naprawić bazę danych, korzystając z odpowiedniego oprogramowania.
określić przyczyny uszkodzenia bazy danych;
kontrolować spójność logiczną bazy danych.
kontrolować spójność fizyczną bazy danych;
zarządzać odzyskiwaniem danych.
zarządzać kopiami zapasowymi baz danych.
wyeksportować raport do pliku HTML;
skonfigurować bazę danych do pracy w środowisku wielu użytkowników;
określić zabezpieczenia dla użytkowników bazy danych;
określić uprawnienia użytkowników bazy danych;
skorzystać z funkcji strukturalnego języka zapytań;

bardzo dobry ocenić publikacje elektroniczne dotyczące administrowania bazami danych;
ocenić publikacje elektroniczne dotyczące baz danych;
zanalizować publikacje elektroniczne dotyczące witryn internetowych;
zanalizować publikacje elektroniczne dotyczące języków programowania;
planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
przewidzieć skutki podejmowanych działań;
zanalizować testy aplikacji internetowych;
zanalizować wyniki walidacji stron internetowych;
zanalizować scenopis projektu strony lub witryny internetowej;
zaprojektować strukturę nawigacji witryną internetową;
zaprojektować style prezentacji strony internetowej;
zanalizować poprawność kodu źródłowego strony w języku HTML;

celujący rozwiązać zadania problemowe i radzić sobie w sytuacjach nietypowych,
myśleć przyczynowo-skutkowo, analizować i projektować rozwiązania skomplikowanych zagadnień
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