
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamo ściu 
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 6 
zgodne z programem nauczania 

„Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych 
w szkole podstawowej. Klasy 4 - 6 (Wydanie II)” 

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 podlegały b ędą nast ępujące czynno ści: 

• umiejętność wyboru odpowiedniego oprogramowania i metody rozwiązania zadania; 
• znajomość pojęć związanych z danym zagadnieniem; 
• zrozumienie treści zadania i wykonanie wszystkich poleceń; 
• świadomość wykonywanej pracy (działania planowe); 
• sprawność działania i umiejętność optymalizacji metod pracy; 
• umiejętność samodzielnego korzystania z różnych pomocy; 
• umiejętność realizacji własnych pomysłów; 
• umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera.  

Ocena pracy ucznia, oprócz zagadnie ń merytorycznych, uwzgl ędniać będzie tak że aspekty 
wychowawcze, takie jak: 

• umiejętność tworzenia właściwej atmosfery podczas pracy w zespole, 
• umiejętność pracy w grupie,  
• aktywność na lekcji, 
• przestrzeganie norm etycznych dotyczących poszanowania cudzej pracy i własności, 
• kreowanie postawy przeciwdziałania wandalizmowi przejawiającemu się w postaci niszczenia 

sprzętu i oprogramowania, 
• przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej. 

Narzędzia pomiaru osi ągnięć: 

1. pisemne prace sprawdzające, 
2. praktyczne prace sprawdzające, 
3. odpowiedzi ustne, 
4. zeszyty ćwiczeń, 
5. prace praktyczne na lekcji, 
6. prace domowe, 
7. obserwacja: 

a. aktywność na zajęciach, 
b. aktywność twórcza, 
c. systematyczność, 
d. postępy, 
e. praca w grupie, 
f. umiejętność współpracy, 
g. prezentacja pracy, 
h. przygotowanie do lekcji. 



II. Wymagania na poszczególne oceny 

1. Wymagania 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: 

• zna budowę klawiatury, 
• przy pomocy nauczyciela obsługuje program do nauki pisania na klawiaturze komputera, 
• komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych, 
• zna pojęcie sieci komputerowej, stanu uśpienia komputera, 
• wymienia popularne systemy operacyjne, 
• potrafi podać nazwę systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerach w pracowni, 
• posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym, 
• zna zasady zapisu wyników pracy na komputerze, 
• przy pomocy nauczyciela: kopiuje pliki na pendrive, odczytuje rozmiar pliku, 
• potrafi nazwać program antywirusowy zainstalowany w szkolnej pracowni komputerowej, 
• zna pojęcia: internet, przeglądarka internetowa, słowa kluczowe, poczta elektroniczna, netykieta, 

komunikator internetowy, 
• nazywa przeglądarkę internetową wykorzystywaną na lekcji, 
• wskazuje elementy okna uruchomionego programu, 
• nazywa program pocztowy wykorzystywany na lekcji, 
• zna zasady netykiety obowiązujące użytkowników internetu, 
• zna pojęcia: edytor tekstu, redagowanie tekstu, kursor tekstowy, akapit, 
• wskazuje elementy okna edytora tekstu, 
• posługuje się poleceniami Cofnij i Powtórz do zmiany wykonanej operacji, 
• rozumie pojęcia takie, jak redagowanie i formatowanie tekstu, 
• stara się stosować zasady poprawnego  wprowadzania tekstu, 
• wskazuje elementy okna edytora grafiki, 
• nazywa poznane edytory graficzne, 
• rozumie pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki, 
• wykonuje rysunki zgodne ze schematem lub według wskazówek nauczyciela, 
• nazywa poznany na lekcji arkusz kalkulacyjny,  
• wskazuje elementy okna arkusza kalkulacyjnego, 
• rozróżnia w arkuszu kursor komórki aktywnej, tekstowy i myszy, 
• nazywa poznany na lekcji program do tworzenia prezentacji multimedialnych, 
• na podstawie ikony rozpoznaje plik zawierający prezentację multimedialną, 
• przy pomocy nauczyciela: uruchamia program edukacyjny wykorzystywany na lekcji, 
• z pomocą nauczyciela tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie za pomocą ciągu 

poleceń, 
• wymienia poznane programy edukacyjne, encyklopedie, słowniki multimedialne, gry, 
• wymienia nazwy programów użytkowych poznanych na lekcji. 

2. Wymagania 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): 

• zna przeznaczenie poszczególnych klawiszy, 
• stara się nie popełniać błędów przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury, 
• rozumie pojęcie sieci komputerowej, 
• rozumie pojęcie sieci komputerowej, stanu uśpienia komputera, 
• rozumie pojęcia: pulpit, ikona, plik, katalog, 
• omawia budowę okna programu oraz otwartego katalogu, 
• zna pojęcia: program komputerowy, system operacyjny, 
• rozumie pojęcia: program antywirusowy i profilaktyka antywirusowa, 



• rozumie pojęcia: internet, przeglądarka internetowa, słowa kluczowe, poczta elektroniczna, 
netykieta, 

• nazywa przyciski na pasku narzędzi uruchomionej przeglądarki internetowej, 
• potrafi nazwać elementy składowe adresu internetowego, 
• opisuje elementy adresu e-mail na przykładzie własnego adresu poczty elektronicznej, 
• zna i stosuje zasady netykiety obowiązujące użytkowników internetu, 
• odpowiada na zadane pytania, korzystając ze zdobytych informacji, 
• przy niewielkiej pomocy nauczyciela selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje, 
• rozróżnia klawisze edycyjne i klawisz Enter na klawiaturze oraz kursor tekstowy i wskaźnik 

myszy, 
• posługuje się poleceniami Kopiuj i Wklej, 
• wyjaśnia poznane sposoby zaznaczania tekstu, 
• opracowuje prosty rysunek na dowolny temat, 
• zmienia rozmiary elementów rysunku, 
• omawia przeznaczenie arkusza kalkulacyjnego i opisuje budowę okna programu, 
• rozumie pojęcia: arkusz kalkulacyjny, kolumna, wiersz, komórka, pole nazwy, obszar roboczy, 

adres komórki, zakres komórek, komórka aktywna, 
• przy pomocy nauczyciela wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je 

graficznie i interpretuje, 
• rozumie pojęcia: pasek formuły, formuła, 
• umieszcza w komórkach dane przez kopiowanie lub wypełnianie, 
• według wskazówek nauczyciela tworzy wykresy na podstawie zgromadzonych danych, 
• wymienia zasady tworzenia prezentacji multimedialnych, 
• stosuje okno modyfikacji układu slajdu w poznanym programie, 
• wstawia do slajdu elementy tekstowe i graficzne z pliku, 
• przy niewielkiej pomocy nauczyciela przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne, 
• z niewielką pomocą nauczyciela: planuje proste czynności zmierzające do stworzenia algorytmu, 

zmienia tło projektu i wygląd duszka zgodnie z opisem, 
• śledzi działanie programu, korzystając z opcji rozpocznij pracę krokową przy pomocy 

nauczyciela, 
• rozumie pojęcia: multimedia, programy multimedialne, programy edukacyjne, użytkowe, 
• przy pomocy nauczyciela lub zgodnie z opisem tworzy album fotograficzny. 

3. Wymagania 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): 

• wymienia zasady bezpiecznej pracy z komputerem, 
• dostrzega zagrożenia wynikające z łamania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z 

komputerem, 
• sprawnie posługuje się klawiaturą, 
• popełnia nieliczne błędy, wprowadzając tekst z klawiatury, 
• wyjaśnia różnicę między całkowitym wyłączeniem komputera a jego przejściem w stan uśpienia, 
• zna sposoby pracy z oknami, 
• tworzy strukturę katalogów (folderów) według opisu, 
• porusza się po strukturze katalogu (folderu), 
• omawia charakterystyczne elementy okna przeglądarki, 
• wyjaśnia budowę adresu internetowego, 
• zakłada własne konto pocztowe, 
• redaguje, wysyła, odbiera i odczytuje listy elektroniczne, 
• świadomie stosuje zasady netykiety, 
• tworzy dokument tekstowy zawierający grafiki pozyskane z internetu, 
• samodzielnie rozpoznaje i ocenia możliwe zagrożenia wynikające z korzystania z internetu, 
• według wskazówek nauczyciela selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje, 
• wyjaśnia pojęcie edytora tekstu i omawia zastosowanie edytora, 
• rozróżnia pojęcia: kursor tekstowy i wskaźnik myszy, 
• formatuje akapit według podanego wzoru, 
• sprawnie posługuje się poleceniami Kopiuj, Wklej, Cofnij, 



• ustawia wcięcia akapitu, korzystając z górnych suwaków na linijce, 
• samodzielnie wstawia kliparty do dokumentu tekstowego, 
• świadomie dobiera rodzaj ozdobnych napisów do tworzonego dokumentu, 
• wykorzystuje autokształty i ozdobne napisy do wzbogacania dokumentów tekstowych, 
• samodzielnie tworzy dowolny rysunek i zapisuje go na dysku, 
• tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu 

graficznego, 
• wykorzystuje klawisz Shift podczas rysowania linii poziomych, pionowych, pod kątem 45º, 

kwadratów i kół, 
• korzysta ze schowka podczas kopiowania elementów rysunku, 
• samodzielnie wykonuje zdjęcie ekranu oraz obraz fragmentu ekranu z zapisem do pliku, 
• wyjaśnia pojęcia: arkusz kalkulacyjny, kolumna, wiersz, komórka, pole nazwy, obszar roboczy, 

adres komórki, zakres komórek, komórka aktywna, 
• zgodnie z instrukcją wykonuje obliczenia, wykorzystując w formułach funkcje: SUMA, ŚREDNIA, 

NAJMNIEJSZA (MIN), NAJWIĘKSZA (MAX), 
• wykonuje obliczenia, wykorzystując w formułach funkcję SUMA, ŚREDNIA, 
• uruchamia i modyfikuje przykładową prezentację, 
• samodzielnie opracowuje plan pracy, ustala układ slajdu właściwy dla jego zawartości, 
• według wskazówek lub zgodnie z opisem przygotowuje proste animacje i prezentacje 

multimedialne, 
• potrafi zdefiniować procedury rysujące słońce, potrafi zmienić postać duszka, 
• tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie za pomocą ciągu poleceń, 
• wskazuje korzyści wynikające z używania komputerów w różnych dziedzinach życia 

codziennego. 

4. Wymagania 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): 

• dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy, 
• wie, czym jest sieć komputerowa, 
• prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z systemem Windows, 
• zna jednostki, w jakich podaje się rozmiar pliku, 
• rozróżnia ikony programów, dokumentów i katalogów, 
• wyjaśnia pojęcia takie, jak: pulpit, program, system operacyjny, ikona, przycisk, okno programu, 

dokument, kursor tekstowy, plik, nazwa pliku, katalog (folder), 
• omawia sposoby uruchamiania aplikacji poznawanych na lekcji, 
• potrafi powiedzieć na podstawie rozszerzenia pliku (TXT, BMP, DOC) z jaką jest on skojarzony 

aplikacją, 
• wyjaśnia pojęcia: internet, przeglądarka internetowa, słowa kluczowe, poczta elektroniczna, 

netykieta, komunikator internetowy, 
• opisuje charakterystyczne elementy strony WWW, 
• omawia zasady korzystania z wyszukiwarki internetowej, 
• opisuje przeznaczenie elementów okna programu pocztowego, 
• rozpoznaje, omawia, i ocenia możliwe zagrożenia wynikające z korzystania z internetu, 
• samodzielnie wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, 

zbiory biblioteczne, dokumenty techniczne i zasoby internetu), 
• wyjaśnia, na czym polega czynność redagowania tekstu w edytorze tekstu, 
• pisze teksty, świadomie stosując reguły poprawnego wprowadzania tekstu, 
• sprawnie wykonuje operacje na bloku tekstu: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, 

kopiowanie, 
• sprawnie dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu: wyrównanie tekstu, zmiana 

rodzaju czcionki i jej atrybutów, 
• świadomie podejmuje decyzję o zapisaniu zmian w pliku lub o rezygnacji z nich, 
• samodzielnie wykonuje złożone prace graficzne, 
• tworzy wykresy na podstawie zgromadzonych danych, 
• samodzielnie wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie 

i interpretuje, 



• samodzielnie tworzy prostą animację i prezentację multimedialną, 
• wybiera sposób, w jaki mają zmieniać się slajdy, stosuje różne efekty, wykorzystując schematy 

animacji, 
• opracowuje proste projekty graficzne, wykorzystując polecenia inne niż poznane na lekcji, 
• samodzielnie za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie, 
• samodzielnie korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych 

i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów, 
• wyjaśnia pojęcie programów użytkowych. 

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


