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WYMAGANIA OGÓLNE:
Uczeń:

I. Rozumie, analizuje i rozwiązuje problemy. 
II. Programuje i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń 

cyfrowych 
III. Posługuje się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.
IV. Rozwija kompetencje społeczne 
V. Przestrzega prawa i zasad bezpieczeństwa

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Klasa IV

DZIAŁ I.   TRZY, DWA, JEDEN… START! NIECO WIEŚCI Z KRAINY 

 posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy;

 uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej; 
  tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo) informacje, takie jak:

obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje, 
 opisuje funkcje podstawowych elementów komputera i urządzeń zewnętrznych oraz:  korzysta

z urządzeń do nagrywania obrazów, dźwięków i filmów, w tym urządzeń mobilnych, 
  opisuje funkcje podstawowych elementów komputera i urządzeń zewnętrznych oraz:  

korzysta z urządzeń do nagrywania obrazów, dźwięków i filmów, w tym urządzeń mobilnych, 
  określa zawody i wymienia przykłady z życia codziennego, w których są wykorzystywane 

kompetencje informatyczne. 
  opisuje funkcje podstawowych elementów komputera i urządzeń zewnętrznych oraz: 

wykorzystuje komputer lub inne urządzenie cyfrowe do gromadzenia, porządkowania i 
selekcjonowania własnych zasobów; 

 wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet): organizuje swoje pliki w folderach 
umieszczonych lokalnie lub w sieci. 

 posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzega zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

DZIAŁ 2.   MALOWANIE NA EKRANIE. NIE TYLKO PROSTE RYSUNKI W PROGRAMIE MS PAINT 
 tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo) informacje, takie jak: obrazki i 

teksty ilustrujące wybrane sytuacje, 
 tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo) informacje, takie jak: obrazki i 

teksty ilustrujące wybrane sytuacjeI.3,    Przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze wartości 
logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody ASCII) i tekstów

 Korzystając z aplikacji komputerowych przygotowuje dokumenty i prezentacje, także w chmurze, na 
pożytek rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmiotów), dostosowuje 
format i wygląd opracowań do ich treści i przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami:  
tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce 
zgodnie z przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz poddaje je podstawowej obróbce cyfrowej; 

 tworzy krótkie prezentacje multimedialne łączących tekst z grafiką, korzysta przy tym z gotowych 
szablonów lub projektuje według własnych pomysłów; 

 uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej; 
 stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem komputer wraz z zawartymi 

w nim informacjami.
DZIAŁ 3.       ŻEGLOWANIE PO OCEANIE INFORMACJI. BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z INTERNETU 

 posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy; 

 uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej; 
 wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje 

metody wystrzegania się ich; 
  wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet): do wyszukiwania potrzebnych informacji i 

zasobów edukacyjnych, nawigując między stronami,



  opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: 
bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i 
dzielenie się informacją;

  postępuje etycznie w pracy z informacjami;   
 rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby w sieci.

DZIAŁ 4.   Z KOTEM ZA PAN BRAT. PROGRAMUJEMY W SCRATCHU)
 Formułuje i zapisuje w postaci algorytmów, polecenia składające się na: sterowanie robotem lub 

obiektem na ekranie.
 W algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: określenie problemu, i celu do 

osiągnięcia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, sprawdzenie rozwiązania problemu
dla przykładowych danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub programu

 I projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: 
instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje 
iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice. W szczególności programuje algorytmy z działu I pkt 2;   .

 projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: 
instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje 
iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice. W szczególności programuje algorytmy z działu I pkt 2;   

 projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w 
rzeczywistości; 

 stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy: na liczbach naturalnych: bada 
podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu Euklidesa w obu 
wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z resztą z dzielenia), 

DZIAŁ 5.     KLAWIATURA ZAMIAST PIÓRA. PISZEMY W PROGRAMIE MS WORD 

 przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posługując się podstawowymi aplikacjami (edytor 
tekstu oraz grafiki, program do tworzenia prezentacji multimedialnej) na swoim komputerze wykazując 
się przy tym umiejętnościami: tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, 
wstawia do tekstu ilustracje, napisy i

 kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane i punktowane
 tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo) informacje, takie jak:  obrazki i 

teksty ilustrujące wybrane sytuacje; 
 przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posługując się podstawowymi aplikacjami (edytor 

tekstu oraz grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnej) na swoim 
komputerze lub w chmurze, wykazując się przy tym umiejętnościami: tworzenia dokumentów 
tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, wstawia do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy 
tabele oraz listy numerowane i punktowane

 gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy oraz potrzebne zasoby w komputerze lub w 
innych urządzeniach, a także w środowiskach wirtualnych (w chmurze). 

 wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet): do wyszukiwania potrzebnych informacji i 
zasobów edukacyjnych, nawigując między stronami, 

 wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet): organizuje swoje pliki w folderach 
umieszczonych lokalnie lub w sieci. 

 identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów; 
 wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje 

metody wystrzegania się ich;


