
Wymagania edukacyjne przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla technikum i zsz

Temat 
(rozumiany jako lekcja)

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania na ocenę
dopuszczającą

Wymagania na ocenę
dostateczną

Wymagania na ocenę dobrą
Wymagania na ocenę

bardzo dobrą
Wymagania na ocenę

celującą

2. Budowa komputera
3. Budowa komputera

Uczeń: 
− umie nazwać 
i scharakteryzować różne 
rodzaje komputerów, 
w tym stacjonarne, 
netbooki, notebooki, 
smartfony, i wskazać ich 
obszary zastosowania 
− wie, jakich programów 
użyć, by ustalić elementy 
składowe komputera
− umie wymienić 
podstawowe moduły 
komputera osobistego, 
w tym procesor, pamięć 
ROM i RAM, pamięć 
masową

Uczeń: 
− umie sformułować 
wymagania dla 
poszczególnych elementów 
komputera w zależności od 
obszaru jego zastosowania 
− wie, jakie zalety i wady ma
korzystanie z chmur 
informatycznych i jakie 
stawiają one wymagania 
komputerom 
− używa programu 
diagnostycznego do 
sprawdzenia typów 
komponentów danego 
komputera 
− umie wskazać cechy 
komputera pozwalające na 
skuteczną pracę w sieci 
Internetu

Uczeń: 
− na podstawie analizy 
wyników działania programu 
diagnostycznego określa 
możliwe zastosowanie 
danego komputera 
− posługuje się słownictwem 
informatycznym 
w odniesieniu do elementów 
komputera, w tym nazwami 
magistral i interfejsów, 
rodzajów procesorów itp. 
− umie je wskazać na płycie 
głównej 
− korzysta z urządzeń 
peryferyjnych i samodzielnie 
instaluje ich sterowniki 

Uczeń: 
− operuje właściwym 
nazewnictwem 
w odniesieniu do 
komponentów komputera, 
w tym: złączy płyty 
głównej, rodzajów 
interfejsów, dysków 
twardych, napędów 
optycznych, pamięci 
− określa parametry 
układów wchodzących 
w skład zestawu 
komputerowego 
− analizuje potrzeby 
użytkownika i potrafi 
dobrać dla niego 
odpowiedni zestaw 
komputerowy 

Uczeń: 
− sprawnie korzysta 
z programów 
diagnostycznych, 
w tym z opcji 
określających 
wydajność komputera, 
wykorzystanie 
zasobów, 
wykorzystanie rdzeni 
procesora, wersję 
systemu operacyjnego 
itp.
− biegle korzysta 
z kilku rodzajów 
komputerów 
− zna cechy e-papieru 
i czytników e-booków 

4. Projekt komputera 
sieciowego

Uczeń:
– wymienia podzespoły 
niezbędne do złożenia 
komputera sieciowego

Uczeń:
– wyjaśnia potrzebę 
zastosowania podzespołów 
w projekcie komputera 
sieciowego

Uczeń:
– dobiera podzespoły 
komputera sieciowego 
z uwzględnieniem ich 
kompatybilności  
– dobiera podzespoły 
komputera sieciowego 
z uwzględnieniem potrzeb 
i kosztów

Uczeń:
– analizuje projekty 
komputera sieciowego 
(podaje ich mocne i słabe 
strony)

Uczeń:
– opracowuje projekt 
komputera sieciowego 
z uwzględnieniem jego 
rozbudowy 
w przyszłości
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Temat 
(rozumiany jako lekcja)

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania na ocenę
dopuszczającą

Wymagania na ocenę
dostateczną

Wymagania na ocenę dobrą
Wymagania na ocenę

bardzo dobrą
Wymagania na ocenę

celującą

5. Wyszukiwanie 
informacji, unikanie 
zagrożeń związanych 
z rozwojem technologii 
informacyjnych

Uczeń: 
− wie, jakie przysługują 
mu prawa dotyczące 
ochrony prywatności 
− szanuje prawo do 
prywatności wszystkich 
użytkowników 
komputerów 
− wie, jakie zagrożenia 
pociąga za sobą 
umieszczanie w sieci 
danych o sobie 
− umie korzystać 
z gotowych tutoriali oraz 
opcji Pomocy danego 
programu

Uczeń: 
− umie sprawdzić, czy 
w sieci znajdują się 
informacje na jego temat
− zna zasady zachowania 
bezpieczeństwa własnych 
danych
− umie sformułować swoje 
oczekiwania dotyczące 
zawartości opcji Pomocy 
i tutoriali

Uczeń: 
− odróżnia prawa autorskie 
od majątkowych 
− umie streścić podstawowe 
artykuły prawa autorskiego
− umiejętnie korzysta 
z portali społecznościowych 
i wie, które z podawanych 
informacji mogą być 
niebezpieczne dla jego 
prywatności lub stwarzają 
inne zagrożenia
− umie ułożyć tutorial 
dotyczący 
nieskomplikowanych 
czynności zawierający zrzuty 
ekranowe 
− wie, jakie narzędzia będą 
mu potrzebne do jego 
wykonania 

Uczeń: 
− używa szyfrowania 
poczty elektronicznej 
− stosuje bezpieczne hasła 
do swoich kont − wie, jak 
chronić zasoby swojego 
komputera przed złośliwym 
oprogramowaniem 
− umie opracować listę 
zasad bezpieczeństwa 
w sieci
− wykonuje prosty tutorial 
oparty o zarejestrowany plik
wideo 

Uczeń: 
− wie, jakie metody 
stosuje się w celu 
szyfrowania 
dokumentów 
− zna pojęcie kluczy 
publicznych 
− wie, czym jest podpis
elektroniczny i do 
czego jest potrzebny
− opracowuje 
obszerniejsze tutoriale 
związane z informatyką
lub innymi 
przedmiotami 
szkolnymi 
− wykorzystuje 
wszystkie poznane 
techniki – zrzuty 
ekranowe, wideo
i audio

6. Ochrona praw 
autorskich

Uczeń: 
− wie, czym są prawa 
autorskie i ich ochrona 
− wie, że łamanie praw do
własności intelektualnej, 
w tym do utworów 
muzycznych, filmów, 
licencji używania 
programów, fotografii, 
rysunków itp., może być 
ścigane na mocy prawa

Uczeń: 
− umie wybrać 
i stosować darmowe 
odpowiedniki komercyjnych 
programów komputerowych, 
w tym OpenOffice.org,
− umie określić rodzaj 
licencji programu 
i utworów muzycznych 
− wie, jak znaleźć 
podstawowe akty prawne 
dotyczące praw autorskich

Uczeń: 
− stosuje programy 
diagnostyczne w celu 
sprawdzenia licencji 
programów zainstalowanych 
w komputerze 
− umie szyfrować dokumenty
tekstowe − zna źródła 
nieodpłatnie udostępnianych 
elementów multimedialnych 
i zna zasady ich 
wykorzystywania

Uczeń: 
− wykorzystuje w swoich 
projektach darmowe treści 
i elementy multimedialne 
oraz umie udokumentować 
prawo do ich użycia
− na podstawie informacji 
podanych przez programy 
diagnostyczne, umie 
określić rodzaj licencji 
oprogramowania i czas jej 
ważności

Uczeń: 
− wie, jak legalnie 
udostępniać swoje 
prace w sieci – 
odpłatnie 
i nieodpłatnie, np. 
fotografie, muzykę lub 
grafikę 
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Temat 
(rozumiany jako lekcja)

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania na ocenę
dopuszczającą

Wymagania na ocenę
dostateczną

Wymagania na ocenę dobrą
Wymagania na ocenę

bardzo dobrą
Wymagania na ocenę

celującą

7. Komunikacja 
i udostępnianie plików

Uczeń:
– podaje budowę adresu 
e-mail
– określa zasady netykiety
– rozwija skrót FTP
- podaje przykład klienta 
FTP
– wymienia rodzaje 
uprawnień do 
udostępnionych plików

Uczeń:
– tworzy kontakty i grupy 
kontaktów
– wyjaśnia pojęcie: ukryta 
kopia
– opisuje różnice pomiędzy 
„odpowiedz” a „odpowiedz 
wszystkim”
– wysyła i odbiera 
wiadomości e-mail
– wyjaśnia działanie usługi 
FTP
– charakteryzuje sposoby 
łączenia się z udziałem 
sieciowym (lokalnym)

Uczeń:
– łączy się z serwerem FTP
– pobiera i wysyła dane FTP
– pobiera i wysyła dane na 
wirtualne dyski
– pobiera dane z udziałów 
sieciowych (lokalnych)

Uczeń:
– udostępnia dane
z wirtualnych dysków
– udostępnia pliki i foldery 
w sieci lokalnej
– konfiguruje udostępnianie 
plików w sieci lokalnej 
– mapuje dyski i udziały 
sieciowe

Uczeń:
– eksportuje / 
importuje kontakty 
z plików CSV, 
wizytówek vCard, 
telefonu komórkowego
– konfiguruje czytnik 
poczty  (z POP3, 
SMTP, SSL)
– zarządza serwerem 
FTP (instaluje serwer, 
tworzy konta, nadaje 
uprawnienia)
– ustala szczegółowe 
prawa dostępu do 
plików 
z wykorzystaniem 
uprawnień NTFS

8. E-learning

Uczeń : 
− wie, czym jest 
e-learning 
− wie, jakie jest znaczenie
zdalnego nauczania, i wie,
jakie korzyści może 
z niego czerpać (np. 
poprzez doskonalące, 
uzupełnianie 
wykształcenia, zajęcia 
w szkołach i na 
uczelniach, udostępnianie 
materiałów edukacyjnych 
itp.)

Uczeń : 
− umie porównać tradycyjny 
sposób nauczania: szkołę, 
kursy, studia itp., z metodami
zdalnymi za pomocą 
platform edukacyjnych

Uczeń : 
− umie korzystać ze 
szkolnych platform 
edukacyjnych lub 
udostępnionych w sieci 
darmowych kursów 
− korzysta ze stron 
opisujących platformy, np. 
moodle.org, w celu poznania 
ich możliwości 
edukacyjnych, administracji 
i właściwości

Uczeń: 
− umie znaleźć i skorzystać 
z udostępnionych platform 
edukacyjnych uczelni 
wyższych 
− ocenia zakres ich 
stosowania

Uczeń:
− umie stworzyć krótki 
kurs e-learningowy 
zawierający różnego 
rodzaju materiały 
dotyczące aktualnego 
tematu z dowolnego 
przedmiotu szkolnego
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Temat 
(rozumiany jako lekcja)

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania na ocenę
dopuszczającą

Wymagania na ocenę
dostateczną

Wymagania na ocenę dobrą
Wymagania na ocenę

bardzo dobrą
Wymagania na ocenę

celującą

9. Dokumenty 
wielostronicowe – style 
szablony
10. Spis treści
11. Korespondencja 
seryjna
12. Formularze

Uczeń: 
− korzysta 
z podstawowych opcji 
formatowania tekstu 
 – określa zalety 
stosowania list 
wielopoziomowych
– definiuje pojęcie 
szablonu
– podaje typowe 
przykłady dokumentów 
tworzonych na podstawie 
szablonu
– definiuje 
korespondencję seryjną
– wymienia kolejne kroki 
tworzenia  korespondencji
seryjnej
– określa rodzaje 
dokumentów tworzonych 
tą metodą
- zna pojęcie formularza

Uczeń: 
− korzysta z szablonów 
edytorów tekstu 
– rozpoznaje listy: 
numerowaną, punktowaną 
i wielopoziomową
– uzasadnia stosowanie 
stylów w dokumentach
– uzasadnia używanie 
odwołań i spisów
– omawia wady i zalety 
korzystania z szablonów
– tworzy dokument na 
podstawie gotowych 
szablonów (koperta, etykiety,
lista adresatów MS Word)
– scala i drukuje dokumenty
- podaje przykłady 
wykorzystania formularzy

Uczeń: 
− stosuje szablony w edycji 
tekstów z nagłówkiem, np. 
gazetki szkolnej 
− tworzy strony tytułowe 
dokumentów  
− korzysta ze stylów 
udostępnianych przez edytory
tekstu
– tworzy i edytuje listę 
wielopoziomową (korzystając
z gotowego szablonu)
– stosuje w dokumencie 
wbudowane style
– stosuje podpisy i spisy 
(treści, obiektów itp.)
– tworzy dokument na 
podstawie gotowego szablonu
– łączy dokument 
z zewnętrzną bazą danych 
(np. Excel, Access)
– wstawia i formatuje pola 
korespondencji seryjnej
- odnajduje strony 
w Internecie zawierające 
formularze

Uczeń: 
− modyfikuje style 
edytorów tekstu 
− wykorzystuje style do 
tworzenia spisu treści 
− prawidłowo ustala rodzaje
nagłówków podczas 
tworzenia spisu treści
– konfiguruje własną listę 
wielopoziomową
– tworzy i edytuje własne 
style
– dostosowuje podpisy 
i spisy do swoich potrzeb
– tworzy własny szablon 
dokumentu (np. dyplom, 
list, papier firmowy)
– tworzy szablony 
zawierające pola
- tworzy prosty formularz

Uczeń: 
− wykorzystuje style 
i szablony do tworzenia
estetycznych 
materiałów 
drukowanych, np. 
gazetki szkolnej, 
artykułów na stronę 
internetową itp.
– planuje wygląd 
zaawansowanego 
dokumentu
– projektuje wygląd 
i właściwości list, stylów,
odwołań i spisów
– projektuje, tworzy 
i udostępnia szablony 
druków szkolnych (ta 
sama szata graficzna)
– projektuje 
uniwersalny dokument 
korespondencji seryjnej
(np. zaproszenie) wraz 
z bazą danych
– w projekcie 
przewiduje przyszłe, 
wielokrotne użycie 
dokumentu
- Tworzy dokument 
zawierający formularz 
i korespondencję seryjną
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Temat 
(rozumiany jako lekcja)

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania na ocenę
dopuszczającą

Wymagania na ocenę
dostateczną

Wymagania na ocenę dobrą
Wymagania na ocenę

bardzo dobrą
Wymagania na ocenę

celującą

13. Formatowanie tabel w
Excelu
14. Gromadzenie w tabeli
arkusza kalkulacyjnego 
danych z różnych źródeł
15. Funkcje w Excelu
16. Wykorzystanie 
arkusza kalkulacyjnego do 
prezentacji danych

Uczeń: 
− zna odpowiedniki 
komercyjnych arkuszy 
kalkulacyjnych, w tym 
OpenOffice.org Calc, 
LibreOffice Calc. 
− korzysta z arkusza 
kalkulacyjnego z chmury 
informatycznej, np. 
skydrive.com, oraz 
darmowych pakietów 
biurowych w celu 
wykonania prostych 
obliczeń matematycznych 

Uczeń: 
− zna podstawowe formuły 
działań matematycznych 
i umie je przypisać polom 
w arkuszu 
− wie, jak dobierać 
odpowiednie rodzaje 
wykresów do typu 
prezentowanych danych oraz
ich kształt i kolor, by były 
one czytelne
− wie, gdzie znaleźć ważne 
dane statystyczne i jak 
importować je do arkusza 
kalkulacyjnego

Uczeń: 
− do danych statystycznych 
dobiera kształty i rodzaje 
wykresów pokazujące 
w sposób czytelny zależności 
pomiędzy nimi lub 
zachodzące procesy, 
powtarzalność, okresowość, 
tendencje itp. 
− importuje dane statystyczne
ze stron internetowych, np. 
GUS-u, i ilustruje je 
wykresami 
− wykorzystuje arkusze 
z różnych pakietów 
biurowych oraz chmur 
informatycznych 
− wykorzystuje arkusz 
w planowaniu i symulacji, np.
rat kredytu

Uczeń: 
− tworzy wykresy funkcji 
matematycznych 
w zależności od ich 
argumentów i parametrów
− wypełnia wykresy 
mapami bitowymi, np. 
logotypami lub zdjęciami 
− eksportuje dane i wykresy
z arkusza do postaci strony 
internetowej 
− tworzy ankiety 
internetowe, korzystając 
z darmowych serwisów, 
a ich wyniki przedstawia 
w postaci wykresów

Uczeń: 
− opracowuje 
całościowo system 
polegający na 
ankietowaniu 
i opracowywaniu 
danych z ankiet 
− umieszcza wyniki 
ankiet na stronie 
internetowej
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Temat 
(rozumiany jako lekcja)

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania na ocenę
dopuszczającą

Wymagania na ocenę
dostateczną

Wymagania na ocenę dobrą
Wymagania na ocenę

bardzo dobrą
Wymagania na ocenę

celującą

17. Tworzenie strony 
WWW
18. Tworzenie strony 
WWW
19. Style i szablony
20. Wykorzystanie 
edytorów offline do 
tworzenia strony WWW

Uczeń: 
− wie, jaka jest struktura 
portalu informacyjnego 
− umie określić jej 
pożądane i niepożądane 
cechy 
− wie, czym są blogi, 
i zna adresy kliku stron 
świadczących usługi 
darmowych blogów
− wie, czym są edytory 
stron on-line

Uczeń: 
− umie założyć konto na 
stronie oferującej darmowe 
blogi i uruchomić własny, 
prosty blog na dowolny 
temat, np. komentujący 
wydarzenia szkolne 
− wie, które edytory tekstu są
wyposażone w narzędzia do 
automatycznego tworzenia 
prostych stron internetowych
i umie korzystać z tych opcji
− używa edytorów on-line do
zrobienia prostej strony 
internetowej

Uczeń: 
− w edytorach off-line 
umieszcza własne nagłówki, 
loga itp.
– łączy plik .html z .css
– ustala podstawowe 
parametry czcionek, 
akapitów, grafik
– wstawia skrypt do 
dokumentu .html
– stosuje document.write do 
wyświetlenia tekstu i kodu 
HTML

Uczeń:
– wykorzystuje w stylach 
CSS klasy i pseudoklasy
stosuje funkcję warunkową
– korzysta z operatorów 
porównań

Uczeń: 
− tworzy stronę 
internetową 
− uzasadnia decyzję 
o korzystaniu 
z indywidualnie 
instalowanego systemu 
bloga i dobiera 
odpowiedni system, 
zgodnie 
z wymaganiami 
projektu witryny 
− umie wykorzystać 
darmowe konta WWW 
do zainstalowania 
pobranego z sieci CMS
lub systemu bloga
– tworzy i edytuje 
skomplikowane 
struktury plików .css 
(np. z wykorzystaniem 
dziedziczenia i warstw 
div)
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Temat 
(rozumiany jako lekcja)

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania na ocenę
dopuszczającą

Wymagania na ocenę
dostateczną

Wymagania na ocenę dobrą
Wymagania na ocenę

bardzo dobrą
Wymagania na ocenę

celującą

21. Projektowanie 
prezentacji multimedialnej
22. Tworzenie prezentacji
23. Stosowanie elementów
multimedialnych w 
prezentacji

Uczeń: 
− wie, jakimi cechami 
powinna charakteryzować
się skuteczna prezentacja 
w zależności od jej 
przeznaczenia 
− tworzy proste 
prezentacje składające się 
z tekstów i ilustracji

Uczeń: 
− umieszcza w prezentacji 
elementy graficzne 
i przypisuje im funkcje 
odnośników do innych 
slajdów lub strony 
internetowej
− przy zapisywaniu 
prezentacji korzysta z opcji 
„osadzania” czcionek 
− stosuje elementy graficzne 
z kanałem alfa zapisane 
w formacie PNG

Uczeń: 
− przenosi wraz z prezentacją
wszystkie jej elementy 
wywoływane w trakcie 
pokazu 
− rejestruje samodzielnie 
dźwięk za pomocą mikrofonu
i montuje za pomocą 
programu komputerowego 
− umieszcza ilustracje 
dźwiękowe i komentarze 
w odpowiednich miejscach 
prezentacji oraz organizuje 
sposób ich odtwarzania 
− umieszcza w plikach 
gotowe materiały wideo 
− wykorzystuje różne edytory
prezentacji

Uczeń:
− stosuje pliki wideo 
prawidłowo odtwarzane 
przez system prezentacji 
oraz kompresowane 
w odpowiednim formacie 
i o standardowych 
proporcjach, np. 4:3, 16:9
− konwertuje materiały 
wideo do odpowiedniego 
formatu z zastosowaniem 
darmowych programów
− generuje w systemie 
prezentacji materiały dla 
prelegenta i słuchaczy, 
wybierając odpowiednie ich
formaty
− organizuje nawigację po 
prezentacji z zastosowaniem
ikon i odnośników

Uczeń:
− przygotowuje pokaz 
z uwzględnieniem celu,
w jakim została 
wykonana 
− samodzielnie 
opracowuje, rejestruje 
i montuje odpowiednie 
komentarze do slajdów 
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Temat 
(rozumiany jako lekcja)

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania na ocenę
dopuszczającą

Wymagania na ocenę
dostateczną

Wymagania na ocenę dobrą
Wymagania na ocenę

bardzo dobrą
Wymagania na ocenę

celującą

24. Tworzenie relacyjnych
baz danych
25. Tworzenie relacyjnych
baz danych
26. Zapytania do baz 
danych – kwerendy
27. Zapytania do baz 
danych – kwerendy

Uczeń: 
− wie, czym jest 
komputerowa baza 
danych i umie korzystać 
z wyszukiwarek 
internetowych

Uczeń: 
− umie utworzyć tabelę 
w programie-systemie baz 
danych – wie, jaką rolę 
pełnią relacje w relacyjnej 
bazie danych 

Uczeń: 
− korzysta z niekomercyjnych
programów-systemów 
relacyjnych baz danych, np. 
LibreOffice lub 
OpenOffice.org., w celu 
tworzenia tabel i formularzy 
bazy danych 

Uczeń: 
− sprawnie posługuje się 
opcjami programów do 
tworzenia relacyjnych baz 
danych 
− wprowadza dane do bazy 
za pośrednictwem 
zaprojektowanego przez 
siebie formularza 
− prawidłowo dobiera 
nazwy poszczególnych pól 
w formularzu 
− prawidłowo dzieli rodzaje
danych do przechowywania 
w bazie i przydziela je do 
poszczególnych tabel

Uczeń: 
− projektuje strukturę 
bazy danych 
odpowiednią do 
funkcji, jaką baza ma 
pełnić 
− prawidłowo planuje 
liczbę tabel 
i formularzy

Uczeń: 
− zna pojęcie rekordu 
– wie, na czym polega 
ustanawianie relacji 
w bazie danych 
− wie, czym jest 
kwerenda i jakie ma 
znaczenie dla 
funkcjonalności bazy 
danych

Uczeń: 
− umie zdefiniować relację 
pomiędzy dwiema tabelami 
w programie-systemie 
relacyjnej bazy danych 

Uczeń: 
− tworzy relacje pomiędzy 
dwiema tabelami 
zawierającymi dane 
− poprawnie dobiera pola do 
relacji

Uczeń: 
− samodzielnie tworzy 
relacje pomiędzy polami 
kilku tabel 
− samodzielnie tworzy 
zadane kwerendy 
i odczytuje za ich pomocą 
dane 
− tworzy raporty

Uczeń: 
− samodzielnie 
projektuje bazę na 
podstawie opisu 
− potrafi tworzyć bazy,
relacje, kwerendy 
i raporty, korzystając 
z różnych programów
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Temat 
(rozumiany jako lekcja)

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania na ocenę
dopuszczającą

Wymagania na ocenę
dostateczną

Wymagania na ocenę dobrą
Wymagania na ocenę

bardzo dobrą
Wymagania na ocenę

celującą

28. Grafika wektorowa

Uczeń:
– podaje przykłady 
edytorów grafiki 
wektorowej

Uczeń:
– omawia wady i zalety 
grafiki wektorowej
– wyjaśnia sposób tworzenia 
grafiki wektorowej

Uczeń:
– tworzy proste obiekty (linie,
figury)
– formatuje obiekty graficzne 
(np. rozmiar, styl i kolor 
obramowania, styl i kolor 
wypełnienia)
- ustala zależności między 
obiektami (np. położenie, 
wyrównanie)

Uczeń:
– planuje prace projektowe 
z uwzględnieniem 
wykorzystania narzędzi 
zwiększających 
efektywność (kopiowanie, 
klonowanie, grupowanie 
itp.)

Uczeń:
– projektuje materiały 
(logo, plakaty, ulotki 
itp.) na potrzeby szkoły

29. Grafika rastrowa

Uczeń:
– wylicza rodzaje 
kompresji
– wymienia formaty 
plików graficznych
– podaje przykłady 
edytorów grafiki 
rastrowej

Uczeń:
– wyjaśnia pojęcia: grafika 
rastrowa, bitmapa, 
rozdzielczość, głębia 
kolorów
– charakteryzuje kompresję 
stratną i bezstratną
– opisuje cechy formatów 
graficznych

Uczeń:
– wykonuje podstawowe 
operacje na grafice rastrowej 
(kadrowanie, zmiana 
rozmiaru, obracanie)
– przekształca obrazy grafiki 
rastrowej, wykorzystując 
efekty
– tworzy albumy internetowe

Uczeń:
– dokonuje masowej zmiany
rozdzielczości, rozmiaru, 
konwersji między 
formatami

Uczeń:
– dokonuje 
zaawansowanych 
przekształceń zdjęć, 
z wykorzystaniem np. 
masek i warstw

30. Filmy

Uczeń: 
− umie podłączyć kamerę 
USB do komputera 
i zainstalować jej 
sterowniki 
− uruchamia 
skonfigurowany program 
do rejestracji obrazu 
− wie, jak wczytać do 
edytora materiał filmowy 
z pliku 
− skleja co najmniej dwa 
fragmenty nagrania wideo

Uczeń: 
− zna podstawowe pojęcia 
dotyczące planu filmowego, 
takie jak scena, ujęcie, oś 
filmowa 
− przycina materiał filmowy 
i usuwa niepotrzebne 
fragmenty 
− eksportuje film do pliku 
wideo 
− umieszcza wideo w sieci 
lub udostępnia na nośnikach 
− zna formaty zapisu pliku 
wideo

Uczeń: 
− w czasie montażu stosuje 
proste efekty przejść 
− dobrze i świadomie dobiera
kolejność ujęć 
− zna i stosuje różne plany 
filmowe

Uczeń: 
− korzysta z możliwości 
zmian parametrów nagrania 
z kamery USB 
− ustawia parametry nagrania
− precyzyjnie przeprowadza 
cięcia i sklejanie fragmentów 
nagrania 
− uzasadnia stosowanie 
efektu lub przejścia 
− dodaje napisy do filmu 
− montuje film animowany 
z sekwencji fotografii 
wykonanych aparatem 
fotograficznym lub kamerą 
USB

Uczeń: 
− uwzględnia 
wszystkie zasady 
filmowania 
i kadrowania 
− stosuje różne rodzaje 
wyświetlania napisów 
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