
Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy III 
 

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci 

komputerowej.  
Uczeń: 

1) posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i 

dźwięku; 
2) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego do instalowania oprogramowania; 

3) korzysta z pomocy komputerowej. 
2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) 

informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci.  
Uczeń: 

1) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych 

zasobach danych, katalogach, bazach danych; 
2) pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem 

treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach. 
3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Uczeń: 

1) komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami grupy 
współpracującej nad projektem; 

2) stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci. 
4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, 

animacji, prezentacji multimedialnych. 

Uczeń: 
1) przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, umieszcza 

napisy na rysunkach; 
2) opracowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu; 

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania 
gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie 

wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi; 

4) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje 
bazodanowe; 

5) tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np: tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) pobrane z 
różnych programów i źródeł; 

6) tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem elementów filmowych i dźwiękowych. 

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, 
stosowanie podejścia algorytmicznego.  

Uczeń: 
1) stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych; 

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci 
algorytmicznej; 

3) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera. 

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i 
umiejętności z różnych dziedzin.  

Uczeń: 
1) wykorzystuje programy komputerowe, np. programy specjalnego przeznaczenia, programy 

edukacyjne. 


