
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamo ściu 
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 
zgodne z programem 

„Lubię to!” do zajęć komputerowych dla klas 4–6 

Podstawa programowa 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz. U. z 2009 roku, Nr 4, poz. 17). 

I. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywno ści 

Ocenie podlegają: sprawdziany, testy (testy online), kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi 
ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

1. Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej lub praktycznej na komputerze, a ich celem 
jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia. 

• Sprawdzian planuje się na zakończenie działu. 
• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy. 
• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach 

wymagań edukacyjnych, od oceny dopuszczającej (wymagania konieczne) do celującej 
(wymagania wykraczające). 

2. Kartkówki (testy, testy online) są przeprowadzane w formie pisemnej lub praktycznej na 
komputerze, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu 
programowego ostatnich jednostek lekcyjnych. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym 
kartkówki. 
• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w 
czasie nie dłuższym niż 20 minut. 

3. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. 
Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 
• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 
• dokładność wykonania polecenia, 
• staranność i estetykę. 

4. Odpowied ź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, 
nauczyciel bierze pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 
• właściwe posługiwanie się pojęciami, 
• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 
• sposób formułowania wypowiedzi. 

5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 
zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, 
poprawność i estetykę wykonania. 

6. Aktywno ść i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru. 

7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe 
wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji (np. 
multimedialnej). Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 



• wartość merytoryczną pracy, 
• stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 
• estetykę wykonania, 
• wkład pracy ucznia, 
• sposób prezentacji, 
• oryginalność i pomysłowość pracy. 

8. Szczególne osi ągni ęcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych 
i iędzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w PSO. 

II. Wymagania edukacyjne z zaj ęć komputerowych w kl. 5 szkoły podstawowej 

1. W zakresie opracowywania tekstów w programie Wor d uczeń: 

• opracowuje i redaguje teksty, wykorzystując liczne funkcje edytora tekstu,  
• wyjaśnia i stosuje zasady poprawnego formatowania tekstów,  
• wykorzystuje w dokumentach listy numerowane i wielopoziomowe,  
• dodaje do tekstu grafiki i formatuje je,  
• zapisuje informacje tekstowe w tabelach i je formatuje,  
• zna i stosuje skróty klawiszowe ułatwiające pracę w edytorze tekstu,  
• zapisuje prace wykonane w edytorze tekstu.  

2. W zakresie opracowywania prezentacji multimedial nych w programie PowerPoint ucze ń:  

• wyjaśnia i stosuje zasady tworzenia przejrzystych prezentacji multimedialnych,  
• opracowuje prezentacje multimedialne,  
• tworzy album fotograficzny, 
• stosuje w prezentacji animacje obiektów, dodaje do nich dźwięk i pliki wideo,  
• formatuje obrazy oraz pliki dźwiękowe i wideo stawione do prezentacji,  
• zapisuje stworzone prezentacje i odtwarza je.  

3. W zakresie opracowywania programów w programie S cratch ucze ń: 

• objaśnia interfejs programu, 
• wymienia i stosuje klocki programu, 
• tworzy i programuje ruch na scenie, 
• rysuje figury geometryczne z zastosowaniem pętli i instrukcji warunkowej, 
• tworzy, programuje i testuje grę, 
• modyfikuje program do losowego poruszanie się duszka. 

III. Wymagania na poszczególne oceny 

1. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczaj ącą) obejmują wiadomości i umiejętności 
umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień 
omawianych na lekcjach i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia codziennego.  

Uczeń: 

• wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni i stosuje je w codziennej pracy przy 
komputerze, 

• wymienia i stosuje podstawowe skróty klawiszowe: kopiuj, wklej, zapisz, 
• z pomocą nauczyciela tworzy plan lekcji na bazie tabeli, 
• rozpoznaje podstawowe opcje formatowania, 
• odtwarza prezentację, 
• wybiera motyw i wpisuje tytuł prezentacji, 
• tworzy Album fotograficzny i wstawia do niego zdjęcie, 
• dodaje nowe slajdy do prezentacji, wstawia do niej zdjęcia i zmienia ich wielkość, 
• z pomocą nauczyciela dodaje dźwięk do prezentacji, 
• wymienia zastosowania animacji w prezentacji i odnajduje w programie kartę Animacje, 
• uruchamia program Scretch i omawia jego interfejs, 
• wprawia duszka w ruch, 
• wyjaśnia, co to jest pętla. 



2. Wymagania podstawowe  (na ocenę dostateczn ą) obejmują wiadomości i umiejętności 
stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe 
kontynuowanie dalszej nauki. 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych): 

• wyróżnia graficznie tytuł i zapisuje tekst z podziałem na akapity, 
• tworzy plan pracy wyłącznie przy użyciu listy numerowanej, 
• samodzielnie tworzy plan lekcji z wykorzystaniem tabeli, 
• stosuje opcje obramowania i tła strony, 
• w prezentacji zmienia schemat kolorów motywów i dodaje kolejne slajdy, 
• dodaje tytuł Albumu fotograficznego i podpisy pod zdjęciami, 
• stosuje przejścia między slajdami, 
• wstawia tekst dekoracyjny, 
• wstawia film do prezentacji, 
• dodaje obiekty i podstawowe animacje do prezentacji, 
• rysuje kwadrat i prostokąt przy użyciu znanych klocków programu Scratch, 
• modyfikuje kostium i animuje duszka, 
• zastosowuje klocek pętli pozwalający narysować kwadrat, 

3. Wymagania rozszerzaj ące (na ocenę dobr ą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim 
stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia. 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych i podstawowych): 

• stosuje podstawowe elementy formatowania (np. pogrubienie, pochylenie), dodaje nagłówek 
i zdjęcie do tekstu, 

• tworzy scenariusz przy użyciu jednopoziomowej listy numerowanej, 
• projektuje układ i styl tabeli, korzystając z dostępnych opcji, 
• formatuje obraz za pomocą stylów i wykorzystuje opcję Kształty, 
• wstawia grafikę do prezentacji, 
• formatuje zdjęcia z wykorzystaniem opcji Korekty, Kolor i Efekty artystyczne, 
• rozpoznaje rodzaje animacji i stosuje animacje do obiektów w prezentacji, 
• modyfikuje parametry odtwarzania dodanego dźwięku, filmu oraz animacji, 
• rysuje kwadrat i prostokąt przy użyciu klocków pętli, 
• układa procedury umożliwiające rysowanie innych figur niż kwadrat i prostokąt, 
• modyfikuje polecenia rysowania figury geometrycznej tak, aby uzyskiwać różne figury, 
• modyfikuje tła sceny, steruje duszkiem. 

4. Wymagania dopełniaj ące (na ocenę bardzo dobr ą) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, 
o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych. 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających): 

• formatuje pracę pisemną, nadając jej estetyczny wygląd, zgodny z zasadami pisania tekstów, 
• zamieszcza w pracy zdjęcie i informację o jego źródle, 
• tworzy przejrzysty i czytelny plan pracy z wykorzystaniem wielopoziomowych list numerowanych, 
• modyfikuje styl tabeli, dostosowując go do własnych potrzeb, 
• przygotowuje estetyczną, spójną pracę z wykorzystaniem dostępnych opcji formatowania tekstu 

dekoracyjnego, ilustracji, układu strony i kształtów, 
• tworzy przejrzystą prezentację z wykorzystaniem grafiki, 
• modyfikuje tło zdjęcia i wykorzystuje opcję Kształty, 
• tworzy prezentację, dostosowując środki wyrazu do przekazywanych treści, 
• zapisuje przygotowaną prezentację jako plik wideo, 
• planuje i tworzy prostą animację, 
• układa rozpoznawanie koloru tła przez duszka, 
• projektuje i napisze program automatycznego sterowania duszkami, 
• modyfikuje program do losowego poruszanie się duszka, 
• programuje i testuje grę w programie Scratch. 

5. Wymagania wykraczaj ące (na ocenę celuj ącą) obejmują stosowanie znanych wiadomości 
i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych. 


