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PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM . ADAMA M ICKIEWICZA W SOKÓŁCE  
 
 
 
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZĘŚCI 

DOTYCZĄCEJ NAUCZANIA INFORMATYKI. 
 
CELE EDUKACYJNE  
Nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. 
 
ZADANIA SZKOŁY  
1. UmoŜliwienie uczniom dostępu do komputera. 
2. Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. 
3. UwraŜliwienie uczniów na zagroŜenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z 

komputerów i ich oprogramowania (w szczególności z gier). 
 
TREŚCI NAUCZANIA  
1. Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. 
2. Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w Ŝyciu 

codziennym. 
3. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. 
4. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i 

poznawania róŜnych dziedzin wiedzy. 
5. Poznawanie zastosowań komputerów i opartych na technice komputerowej urządzeń 

spotykanych przez ucznia w miejscach publicznych. 
 
OSIĄGNIĘCIA  
1. Posługiwaniem się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i 

programistycznym. 
2. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów. 
3. Korzystanie z róŜnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i 

wykorzystania. 
4. Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania róŜnych dziedzin. 
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PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. 
 
CELE  
1. Przygotowanie do Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym. 
2. Poznanie budowy komputera. 
3. Poznanie zasad obsługi i wykorzystania komputera. 
4. Poznanie sposobów wykorzystania komputera do realizacji określonych zadań. 
5. Opanowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z róŜnych 
źródeł. 

6. Doskonalenie czytania ze zrozumieniem. 
7. Zapoznanie uczniów z normami prawnymi stosowanymi podczas korzystania z komputera i 

sieci, oprogramowania i informacji. 
8. Kształtowanie wśród uczniów następujących zachowań: 

• poszanowania pracy innych i własnej, 
• przestrzegania prawa, 
• przestrzegania regulaminu pracowni komputerowej, 
• kultury pracy w grupie, 
• poszanowania mienia szkolnego. 

9. Poznanie korzyści i zagroŜeń wynikających z rozwoju nauki i techniki. 
10. Przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego 

rozumienia świata, ludzi i siebie. 
 
MATERIAŁ NAUCZANIA  
 
Rozkład materiału 
Liczba godzin potrzebnych do realizacji treści rozdziałów w dwuletnim cyklu nauki. 
 

Ilość godzin w klasie 
Nr Tytuł rozdziału 

piątej szóstej razem 

I. Komputerowe środowisko pracy. 10 10 20 

II. Podstawy edycji i zastosowanie grafiki. 10 10 20 

III. Podstawy edycji tekstu. 10 10 20 

IV. 
Wykorzystanie komputera do obliczeń 
matematycznych. 

14 14 28 

V. Algorytmy i programy – Logo Komeniusz. 14 14 28 

VI. Komputer i Internet w Ŝyciu codziennym. 12 12 24 

 Razem godzin: 70 70 140 
 
 
Treści nauczania informatyki w klasie piątej i szóstej. 
 

 Klasa piąta Klasa szósta  

I.  Komputerowe środowisko pracy. 

1 
Czym będziemy się zajmować na 
lekcjach informatyki w klasie piątej? 

Czym będziemy się zajmować na 
lekcjach informatyki w klasie szóstej? 

1 

2 
Podstawowe elementy komputera i ich 
funkcje. 

Podstawowa konfiguracja zestawu 
komputerowego. 

1 
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3 
Zasady bezpiecznej pracy z 
komputerem. 

Elementy tworzące jednostkę 
centralną i ich funkcje. 

1 

4 
Komputer i Internet – korzyści i 
zagroŜenia. 

Prawo i komputer. 1 

5 System operacyjny – wybrane usługi. 
Popularne systemy operacyjne 
uŜywane w komputerach. 

1 

6 
System Windows – wiadomości 
podstawowe. 

System Windows – przypomnienie 
podstawowych wiadomości. 

1 

7 
Jak system komputerowy przechowuje 
informacje – pliki i katalogi? 

Pliki i katalogi – podstawowe 
operacje. 

1 

8 
Pliki i katalogi – najwaŜniejsze 
czynności. 

NajwaŜniejsze typy plików – 
przykłady. 

1 

9 Akcesoria komputerowe. Warto korzystać z pomocy. 1 

10 Podsumowanie wiadomości. Podsumowanie wiadomości. 1 

II.  Podstawy edycji i zastosowanie grafiki. 

 Podstawy edycji grafiki. Prezentacja multimedialna.  

11 
Przykłady i zastosowanie programów 
graficznych. 

Przykłady programów do tworzenia 
prezentacji multimedialnych i ich 
cechy. Przykłady i zastosowanie 
prezentacji. 

1 

12 
Poznajemy okno programu do edycji 
grafiki. (Program Paint) 

Elementy prezentacji multimedialnej. 1 

13 
Poznajemy narzędzia do edycji 
grafiki. 

Korzystamy z szablonów i kreatorów 
prezentacji. 

1 

14 Wykonujemy prosty rysunek. 
Planowanie, projektowanie i 
wykonanie slajdów. 

1 

15 
Podstawowe operacje na fragmentach 
rysunku. 

Zarządzanie slajdami. 1 

16 Atrybuty i kompozycja rysunku. 
Efekty specjalne i sposoby 
prowadzenia pokazu. 

1 

17 Wstawiamy tekst w obszar rysunku. Przygotowanie i pokaz prezentacji. 1 

18 1 

19 

Wykonujemy rysunek na zadany 
temat. 

Przygotowujemy własną prezentację 
multimedialną. 1 

20 Prezentacja i ocena rysunków. Pokazy i ocena prezentacji. 1 

III.  Podstawy edycji tekstu.  

21 Poznajemy klawiaturę komputera. 
Zasady poprawnej edycji tekstu. Etapy 
pracy nad tekstem – ćwiczenia 
przypominające. 

1 

22 
Obiekty wzbogacające tekst i 
poprawiające jego czytelność. 

1 

23 
Listy – wypunktowanie i 
numerowanie. 

1 

24 

Nauka pisania na klawiaturze 
komputera – ćwiczenia. 

Tabela w tekście. 1 
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25 
Przykłady edytorów tekstu. 
Omówienie okna wybranego 
programu do edycji tekstu. 

Grafika w tekście. 1 

26 
Zasady poprawnego wprowadzania 
tekstu. Zapisujemy i odczytujemy 
wyniki własnej pracy z tekstem. 

Przygotowujemy dokument do druku 
– ustawienia strony. 

1 

27 1 

28 

Wykorzystanie wybranego programu 
do edycji prostego tekstu. 1 

29 Formatowanie dokumentu tekstowego. 

Wykonanie dokumentu tekstowego 
zawierającego poznane obiekty. 
Wydruk dokumentów. 

1 

30 
Ocena i podsumowanie pracy z 
tekstem. 

Ocena prac i podsumowanie 
wiadomości o edycji tekstu. 

1 

IV.  Wykorzystanie komputera do obliczeń matematycznych.  

31 
RóŜne typy kalkulatorów. Kalkulator 
programowy. 

Arkusz kalkulacyjny – przykłady 
aplikacji i zastosowań. 

1 

32 
Wykonywanie prostych obliczeń z 
uŜyciem kalkulatora. 

Komórki w arkuszu – adres i 
zawartość. 

1 

33 
Obliczenia z wykorzystaniem pamięci 
kalkulatora. 

Jak najlepiej zaprezentować zawartość 
komórki – wybrane narzędzia do 
formatowania komórki? 

1 

34 
Do czego słuŜą arkusze kalkulacyjne. 
Przykłady arkuszy kalkulacyjnych. 

Formuły matematyczne, kopiowanie 
formuł. 

1 

35 
Budowa okna programu arkusza 
kalkulacyjnego. Zapisywanie i 
otwieranie plików arkusza. 

1 

36 
Komórka – zawartość i adres. 
Przemieszczanie się między 
komórkami arkusza. 

Wykorzystanie arkusza do analizy 
danych – funkcja suma i średnia 
arytmetyczna, max, min.  

1 

37 
Nadajemy komórkom odpowiedni 
wygląd – formatowanie komórki. 

1 

38 
Co to są formuły matematyczne? 
Proste przykłady. 

Graficzna prezentacja danych – 
wykresy. 

1 

39 
Porządkowanie danych: sortowanie, 
autofiltry. 

1 

40 

Zapisywanie formuł wykonujących 
proste obliczenia matematyczne. 

1 

41 

Rozwiązywanie zadań z programu 
szkoły podstawowej z 
wykorzystaniem arkuszy. 1 

42 

Rozwiązywanie prostych problemów 
matematycznych za pomocą arkusza. Przygotowanie arkusza do wydruku. 1 

43 Ocena pracy uczniów. Ocena pracy uczniów. 1 

44 
Podsumowanie wiadomości 
dotyczących arkusza. 

Podsumowanie wiadomości 
dotyczących arkusza. 

1 

V. Algorytmy i programy – Logo Komeniusz.  

45 
Algorytmy i programowanie – 
wprowadzenie. 

Środowisko Logo Komeniusza – 
przypomnienie. 

1 

46 
Logo Komeniusz – budowa okna 
programu. 

Przypomnienie poznanych poleceń. 
Korzystamy z pomocy Logo. 

1 

47 Wiersz poleceń – dialog z Ŝółwiem. 
Piszemy własne procedury i je 
zapisujemy. 

1 
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48 Rysujemy kwadraty i prostokąty. 1 

49 Rysujemy Ŝółwiem – odcinki, łamane. 1 

50 
Grafika Ŝółwia – podstawowe 
polecenia graficzne i parametry. 

Rysujemy na ekranie komputera – 
ćwiczenia z wykorzystaniem instrukcji 
„powtórz”. 

1 

51 Procedury z parametrem. 1 

52 
Rysujemy Ŝółwiem – ćwiczenia. 

1 

53 Poznajemy tryby pracy pisaka Ŝółwia. 1 

54 Poznajemy polecenie „powtórz”. 

Rysujemy na ekranie – ćwiczenia w 
pisaniu procedur z parametrem 
opartych na poleceniu „powtórz”. 

1 

55 Co to są algorytmy? 1 

56 1 

57 

Rysujemy na ekranie komputera – 
ćwiczenia z wykorzystaniem instrukcji 
„powtórz”. 

Przykłady algorytmów rozwiązywania 
problemów praktycznych i szkolnych 
- ćwiczenia. 1 

58 Podsumowanie wiadomości. Podsumowanie wiadomości. 1 

VI.  Komputer i Internet w Ŝyciu codziennym.  

59 Co to jest Internet? Usługi w Internecie. 1 

60 Obsługa przeglądarki internetowej. 
Komputer i Internet - źródło 
informacji z róŜnych dziedzin Ŝycia. 

1 

61 
Wyszukujemy informacje w 
Internecie? 

Komputer i Internet pomagają nam w 
nauce. 

1 

62 
Co nas interesuje? Przeszukujemy 
Internet – ćwiczenia. 

RóŜne formy informacji dostępnych w 
Internecie – tekstowa, graficzna, 
dźwiękowa, multimedialna. 

1 

63 
Portale edukacyjne. Encyklopedie i 
słowniki internetowe. 

Sposoby komunikacji z uŜyciem 
komputera i Internetu. 

1 

64 
Co to są multimedia? Przykłady 
programów multimedialnych. 

Komputer jako centrum multimedialne 
w szkole i w domu. 

1 

65 Multimedialne programy edukacyjne. 
Zastosowanie komputerów i urządzeń 
opartych na technologii komputerowej 
w róŜnych dziedzinach Ŝycia. 

1 

66 Zastosowanie komputerów w szkole. Relaks z komputerem. 1 

67 
Urządzenia oparte na technologii 
komputerowej – w domu i w szkole. 

Komputer i Internet – najczęstsze 
zagroŜenia. 

1 

68 
Relaks z komputerem – gry w 
Internecie. 

Prawne aspekty korzystania z 
komputera i Internetu. 

1 

69 ZagroŜenia płynące z Internetu. 
Zasady obowiązujące w Internecie – 
netykieta. 

1 

70 
Podsumowanie rocznej nauki 
informatyki. 

Podsumowanie nauki informatyki w 
szkole podstawowej. 

1 
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Wymagania edukacyjne – osiągnięcia ucznia. 
 

Umiejętności 

Li
cz

ba
 

go
dz

in
 

Tytuł 
działu 

Nazwa - 
określenie 

umiejętności, 
wiadomości 

Opis 
Klasa 5 Klasa 6 

Czym będziemy 
się zajmować na 
lekcjach 
informatyki? 

Przedmiotowy 
System 
Oceniania z 
informatyki, 
regulamin 
pracowni 
komputerowej, 
słownik 
informatyczny. 

 

Uczeń: 

• Zna wymagania edukacyjne oraz zasady sprawdzania i oceniania z informatyki. 

• Zna regulamin pracowni komputerowej. 

• Rozpoznaje słownictwo informatyczne: informatyka, komputer, dane, informacja, program 
komputerowy, pracownia komputerowa, sieć komputerowa. 10 

1.
 K

om
pu

te
ro

w
e 
śr

od
ow

is
ko

 p
ra

cy
. 

Budowa 
komputera. 

Komputer jest 
urządzeniem 
technicznym 
pracującym pod 
napięciem 
elektrycznym. 

 

Uczeń: 

• Zna elementy, z których zbudowany jest 
zestaw komputerowy: jednostka 
centralna, monitor, myszka, klawiatura. 

• Zna funkcje wymienionych 
podzespołów komputerowych. 

• Potrafi prawidłowo uruchomić i 
zamknąć komputer. 

• Potrafi nazwać i wskazać zastosowanie 
podstawowych urządzeń peryferyjnych – 
akcesoriów komputerowych: drukarka, 
skaner, aparat cyfrowy, projektor, 
odtwarzacz mp3, pendrive, itd.  

Uczeń: 

• Zna podzespoły komputerowe, które 
tworzą podstawową konfigurację 
jednostki centralnej: procesor, pamięć 
RAM, płyta główna, CD i DVD, karta 
graficzna, karta sieciowa, dysk twardy, 
porty wejścia – wyjścia,  

• Zna funkcję wymienionych 
podzespołów. 

• Potrafi prawidłowo połączyć zestaw 
komputerowy: monitor, klawiaturę i 
mysz komputerową z jednostką 
centralną. 

• Potrafi bezpiecznie obsługiwać 
urządzenia elektryczne. 
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Komputer – 
bezpieczeństwo 
pracy, korzyści i 
zagroŜenia. 

Higiena pracy 
umysłowej. 
Aspekty 
prawne, 
zagroŜenia i 
korzyści 
masowego 
wykorzystania 
komputerów. 

Uczeń: 

• Zna zasady bezpiecznej pracy z 
komputerem, potrafi prawidłowo 
zorganizować stanowisko pracy. 

• Zna najwaŜniejsze zagroŜenia, na jakie 
naraŜone są dzieci korzystające z 
komputera i Internetu: złe treści, złe 
kontakty, złe programy, uzaleŜnienie, 
nieświadome łamanie prawa, 
konsekwencje finansowe. 

• Potrafi wskazać korzyści płynące z 
masowego stosowania technologii 
informacyjnej: pomoc w wykonywaniu 
wybranych czynności: edycja tekstu, 
grafiki, obliczenia matematyczne, edycja 
dźwięku i wideo; komunikacja między 
ludźmi, zarządzanie procesami 
technologicznymi, itd. 

Uczeń: 

• Uczeń zna aspekty prawne korzystania z 
komputera: piractwo komputerowe, 
licencja, prawa autorskie, poufność 
danych. 

• Zna zagroŜenia prawne wynikające z 
korzystania z komputera i Internetu: 
kradzieŜ, piractwo, nieprzestrzeganie 
praw autorskich, nielegalne kopiowanie i 
przesyłanie plików, itd. 

• Potrafi szanować pracę własną i innych 
uŜytkowników korzystających z tego 
samego komputera. 
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System 
operacyjny 
komputera. 

Programowe 
środowisko 
pracy – 
graficzny 
system 
operacyjny. 

Uczeń: 

• Rozumie system operacyjny jako 
oprogramowanie zarządzające zasobami 
programowymi i sprzętowymi 
komputera. 

• Zna podstawowe usługi systemu 
operacyjnego: zarządzanie sprzętem, 
zarządzanie plikami, komunikacja z 
uŜytkownikiem, zapewnienie ciekawego, 
bezpiecznego i prostego środowiska 
pracy. 

• Zna podstawy systemu Windows: dostęp 
do programów, do „Moich 
dokumentów”, „akcesoriów Windows”, 
zamykanie i logowanie się do systemu. 

• Zna podstawowe operacje na plikach i 
katalogach: zakładanie nowych 
katalogów, kopiowanie, wycinanie i 
wklejanie plików i katalogów. 

Uczeń: 

• Potrafi podać przykłady systemów 
operacyjnych: Microsoft Windows XP, 
Linux, Mac OS X, itp. 

• Wie, co to jest drzewo katalogów, potrafi 
odczytać połoŜenie katalogów na dysku 
twardym posługując się programem 
Explorator Windows. 

• Potrafi kopiować i przenosić pliki i 
katalogi. 

• Zna najwaŜniejsze typy plików i ich 
rozszerzenia: doc, txt, exe, bmp, JPG, 
html, itd. 

• Potrafi skorzystać z polecenia 
„wyszukaj” w celu odnalezienia plików i 
katalogów na dysku twardym. 

• Potrafi skorzystać z pomocy Windows. 

10 

P
od

st
aw

y 
ed

yc
ji 

i z
as

to
so

w
an

ie
 g

ra
fik

i. Programy do 
edycji i 
prezentacji 
grafiki. 

Program 
komputerowy 
do edycji 
grafiki, okno 
programu, 
podstawowe 
narzędzia. 

Uczeń: 

• Potrafi wskazać program do edycji 
grafiki i go uruchomić - program Paint. 

• Potrafi opisać okno programu Paint: 
pasek tytułu, pasek poleceń, przyciski 
sterujące, przybornik, pole koloru, pasek 
narzędzi tekstowych. 

• Potrafi określić funkcje narzędzi do 
rysowania zawartych w przyborniku. 

• Potrafi wybrać kolor z palety kolorów. 

• Potrafi zapisać nowy rysunek do pliku i 
odczytać juŜ istniejący z pliku.  

Uczeń: 

• Potrafi wskazać programy do prezentacji 
grafiki i tekstu: Microsoft Office 
PowerPoint, OpenOffice.org Impress. 

• Poznaje przykłady prezentacji 
multimedialnych. 

• Potrafi określić, na czym polega 
multimedialność prezentacji: grafika, 
dźwięk, tekst, efekty specjalne. 

• Potrafi wskazać sytuacje, w których 
warto wykorzystać prezentację. 

• Potrafi opisać okno programu do 
tworzenia prezentacji: nowy slajd, układ 
slajdu, pokaz.  
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Wykonujemy 
rysunek, 
prezentację 
multimedialną. 

Działania 
ucznia 
zmierzające do 
wykonania 
rysunku, 
prezentacji 
multimedialnej. 

Uczeń: 

• Potrafi określić i ustawić w programie 
atrybuty - rozmiar rysunku. 

• Potrafi posługiwać się podstawowymi 
narzędziami dostępnymi w kaŜdym 
programie do edycji rysunku: ołówek, 
pędzel, aerograf, linie, kształty, 
wypełnienie kolorem. 

• Potrafi zaznaczać, kopiować, wycinać i 
wklejać fragmenty rysunku. 

• Potrafi wstawiać tekst w obszar rysunku. 

Uczeń: 

• Potrafi dobrać układ slajdu zaleŜnie od 
potrzeb. 

• Potrafi wstawić rysunek, tekst i dźwięk 
do slajdu. 

• Potrafi dobrać i ustawić przejście slajdu. 

• Potrafi ustawić kolory slajdów 
wykorzystując szablony. 

• Potrafi wykonać prezentację na 
określony temat składającą się z kilku 
slajdów. 

• Potrafi przeprowadzić pokaz prezentacji. 

10 

3.
 

P
od

st
aw

y 
ed

yc
ji 

te
ks

tu
. 

Poznajemy 
klawiaturę 
komputera. 

 

Wprowadzanie 
tekstu do 
komputera – 
posługiwanie 
się klawiaturą. 

Uczeń: 

• Zna układ standardowej klawiatury i 
funkcję poszczególnych klawiszy. 

• Potrafi wpisywać małe i duŜe litery, 
polskie znaki diaktryczne, cyfry i znaki 
specjalne. 

• Potrafi prawidłowo uŜywać klawiszy: 
spacja, enter, backspace i delete. 

• Zna podstawowe zasady edycji tekstu: 
połoŜenie znaków interpunkcyjnych, 
akapity i wcięcia, prawidłowe uŜycie 
klawisza enter. 

• Potrafi w miarę swoich moŜliwości 
sprawnie posługiwać się klawiaturą 
komputera. 

 

 

Uczeń: 

• Uczeń podczas kaŜdych ćwiczeń 
polegających na wprowadzaniu tekstu do 
komputera za pomocą klawiatury 
doskonali swoje umiejętności w 
posługiwaniu się tym narzędziem. 
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Poznajemy 
program do 
edycji tekstu. 

Program 
komputerowy 
do edycji tekstu, 
okno programu, 
podstawowe 
narzędzia do 
edycji tekstu. 

Uczeń: 

• Uczeń potrafi opisać okno programu 
WordPad: pasek nazwy, pasek poleceń, 
pasek narzędziowy, pasek formatu, 
linijka. 

• Potrafi zapisać nowy dokument do pliku 
i odczytać dokument juŜ istniejący. 

• Potrafi opisać zastosowanie narzędzi 
wchodzących w skład paska 
narzędziowego. 

Uczeń: 

• Potrafi opisać okno wybranego 
programu do edycji tekstu (Microsoft 
Word lub OpenOffice.org Writer): pasek 
nazwy, pasek poleceń, pasek 
standardowy, pasek formatowanie, pasek 
stanu. 

• Potrafi zapisać nowy dokument do pliku 
i odczytać dokument juŜ istniejący. 

• Zna rozszerzenie pliku stworzonego za 
pomocą programu do edycji tekstu, 
powszechność formatu doc. 

• Potrafi opisać zastosowanie 
najwaŜniejszych przycisków tworzących 
pasek standardowy. 
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Edycja tekstu – 
wprowadzenie 
tekstu do 
komputera i jego 
formatowanie. 

Działania 
praktyczne 
uczniów 
polegające na 
opracowaniu za 
pomocą 
komputera 
dokumentu 
tekstowego. 

Uczeń: 

• Potrafi wprowadzić tekst do komputera 
posługując się klawiaturą i za pomocą 
poleceń kopiuj, wklej. 

• Potrafi formatować tekst – poprawiać 
jego czytelność – stosować następujące 
narzędzia do formatowania: rodzaj, 
wielkość i kolor czcionki, pogrubienie 
czcionki, kursywa i podkreślenie. 

• Potrafi ustawić wcięcie w tekście i 
wskazać początek i koniec akapitu. 

• Potrafi poddać edycji dokument 
tekstowy wielkości jednej strony A4. 

Uczeń: 

• Potrafi prawidłowo stosować zasady 
edycji tekstu: połoŜenie znaków 
interpunkcyjnych, akapity i wcięcia, 
prawidłowe uŜycie klawisza enter. 

• Potrafi poprawiać błędy w tekście. 

• Potrafi do tekstu wstawić i odpowiednio 
sformatować listę. 

• Potrafi do tekstu wstawić i odpowiednio 
sformatować tabelę. 

• Potrafi do tekstu wstawić i odpowiednio 
sformatować grafikę. 

• Potrafi przygotować dokument do 
wydruku: ustawienia strony, marginesy, 
nagłówek i stopka, wybór drukarki. 

• Potrafi poddać edycji dokument 
tekstowy zawierający listę, tabelę i 
grafikę i go wydrukować. 
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 Poznajemy 
programy 
komputerowe 
wspomagające 
obliczenia 
matematyczne. 

Programy 
komputerowe 
do obliczeń, 
okno programu, 
operatory 
matematyczne, 
działania 
matematyczne. 

Uczeń: 

• Potrafi wskazać programy komputerowe 
wspomagające obliczenia 
matematyczne: kalkulator, arkusz 
kalkulacyjny. 

• Potrafi nazwać i opisać funkcje 
przycisków standardowego kalkulatora. 

• Potrafi opisać okno programu Microsoft 
Excel: pasek nazwy, pasek poleceń, 
paski narzędzi, skoroszyt, arkusz, 
komórka, adres komórki. 

• Potrafi wymienić podstawowe działania 
matematyczne i zapisać je za pomocą 
operatorów matematycznych: +, -, *, /. 

Uczeń: 

• Potrafi podać przykłady arkuszy 
kalkulacyjnych: Microsoft Excel, 
OpenOffice.org Calc, Gnumeric, inne. 

• Potrafi wskazać przykłady zadań do 
wykonania, których stosuje się arkusze 
kalkulacyjne: obliczenia matematyczne, 
operacje księgowe, graficzna prezentacja 
danych, itd. 

• Potrafi opisać podstawowe narzędzia 
arkusza kalkulacyjnego: kopiuj i wklej 
zawartość komórki, obramowanie i kolor 
tła komórki, autosumowanie, kreator 
wykresu, sortowanie. 
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Wykonujemy 
proste zadania 
matematyczne za 
pomocą 
programów 
komputerowych. 

Dane 
matematyczne, 
działania 
matematyczne, 
graficzna 
prezentacja 
danych. 

Uczeń: 

• Potrafi wykonać z uŜyciem kalkulatora 
proste działania matematyczne: 
dodawanie, odejmowanie, mnoŜenie i 
dzielenie. 

• Potrafi wykonać działania matematyczne 
typu (a+b)*d+ (c-d)*e na kalkulatorze z 
wykorzystaniem pamięci. 

• Potrafi zapisać proste formuły 
matematyczne wykonujące cztery 
podstawowe działania na komórkach. 

• Potrafi za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego rozwiązać proste zadania 
matematyczne, np.: obliczanie pola 
kwadratu, prostokąta i trójkąta, 
obliczanie wartości zakupów, itp. 

Uczeń: 

• Potrafi formatować komórkę nadając jej 
poŜądany wygląd. 

• Potrafi zapisać formuły matematyczne z 
uŜyciem nawiasów. 

• Potrafi uŜyć funkcji arkusza do 
przekształcenia danych liczbowych: 
suma, średnia, licz jeŜeli. 

• Potrafi przedstawić zebrane dane w 
postaci graficznej: diagramu, wykresu. 

• Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny 
do wykonania prostych zadań 
matematycznych: obliczanie pola 
powierzchni oraz obwodu prostokąta, 
trójkąta, równoległoboku i trapezu, 
obliczenia zuŜycia materiałów, 
obliczenia z wykorzystaniem procentów, 
itp. 

• Potrafi przygotować arkusz do wydruku 
i wydrukować. 
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Logo Komeniusz 
– środowisko 
pracy 
programisty. 

Program 
komputerowy 
Logo 
Komeniusz.  

Uczeń: 

• Potrafi opisać okno programu: pasek 
nazwy, pasek poleceń, pasek skrótów. 

• Zna funkcję wybranych przycisków na 
pasku skrótów: pomoc programu, zapisz 
projekt, otwórz projekt, ekran graficzny, 
ekran dzielony, ekran tekstowy. 

• Potrafi sterować ekranami roboczymi: 
tekstowym, graficznym i dzielonym. 

• Zna pojęcie grafika Ŝółwia. 

Uczeń: 

• Zna funkcję przycisków tworzących 
pasek skrótów. 

• Zna klawisze funkcyjne sterujące oknem 
roboczym programu: F5, F6, F7. 

• Potrafi zapisać i odczytać projekt z 
pamięci komputera. 

• Potrafi korzystać z okna pamięci i 
edytora procedur. 

• Potrafi korzystać z pomocy programu, 
zna klawisz funkcyjny F1 otwierający 
pomoc programu Logo Komeniusz. 
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Grafika Ŝółwia – 
podstawowe 
polecenia 
sterujące 
Ŝółwiem i 
pisakiem. 

Polecenia 
języka logo. 
Wiersz poleceń. 
Procedury i 
parametry. 

Uczeń: 

• Uczeń zna wybrane polecenia sterujące 
Ŝółwiem: prawo, lewo, naprzód, wstecz. 

• Uczeń rozumie pojęcie „parametr” i 
potrafi odpowiedni parametr przypisać 
do odpowiedniego polecenia: do 
poleceń: pw, lw – odpowiedni kąt, do 
poleceń np, ws – odpowiednią odległość. 

• Uczeń zna wybrane polecenia sterujące 
pisakiem: „opuść”, „podnieś”, 
„ścieranie”. 

• Uczeń zna polecenie „cs”. 

• Uczeń zna polecenie „powtórz”. 

Uczeń: 

• Uczeń zna pojęcie procedury jako 
sekwencję wydanych Ŝółwiowi poleceń. 

• Uczeń potrafi pisać proste procedury 
wykorzystując do tego celu „edytor 
procedur”. 

• Uczeń potrafi napisać procedurę z 
parametrem i ją wywołać. 

• Uczeń potrafi edytować procedurę i ją 
modyfikować. 

• Uczeń potrafi odczytać komunikat o 
błędzie. 

 

Grafika Ŝółwia – 
ćwiczenia z 
programowania. 

Działania 
praktyczne 
uczniów 
polegające na 
programowaniu. 

Uczeń: 

• Potrafi wykorzystać poznane polecenia 
do wykonania następujących ćwiczeń: 
kwadrat, prostokąt, trójkąt, schodki, 
łopata, łańcuch, ślimak. 

• Uczeń potrafi wykonać powyŜsze 
ćwiczenia bez polecenia „powtórz” i z 
wykorzystaniem polecenia „powtórz”. 

Uczeń: 

• Uczeń potrafi ćwiczenia wykonywane w 
klasie piątej zapisać w postaci procedury 
bez parametru i z parametrem. 

• Uczeń potrafi podczas tworzenia 
procedury wykorzystać całość lub 
fragment procedury, którą wcześniej 
zapisał w pamięci komputera. 

Algorytmy. Definicja, 
przykłady 
algorytmów. 

 Uczeń: 

• Rozumie pojęcie algorytmu. 

• Potrafi wskazać zastosowanie 
algorytmów w Ŝyciu codziennym. 

• Potrafi napisać algorytmy wykonania 
wybranych zadań. 
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Internet – 
przydatne 
narzędzia. 

Programy 
komputerowe 
pozwalające 
korzystać z 
zasobów 
Internetu. 

Uczeń: 

• Potrafi wskazać programy komputerowe 
umoŜliwiające korzystanie z Internetu: 
przeglądarka internetowa, program 
pocztowy, komunikator internetowy, 
program do przesyłania plików. 

• Potrafi opisać okno programu 
„przeglądarka internetowa”: pasek 
nazwy, pasek poleceń, pasek adresu, 
obszar treści, pasek stanu. 

Uczeń: 

• Potrafi podać przykłady programów do 
przeglądania zasobów Internetu: Internet 
Explorer, Mozilla FireFox, Opera. 

• Potrafi korzystać z funkcji ułatwiających 
przeglądanie Internetu: „historia”, 
„zakładki”, „ulubione”. 

Korzystamy z 
zasobów 
Internetu. 

Wyszukiwanie 
informacji w 
sieci Internet. 

Uczeń: 

• Zna pojęcie adresu internetowego. 

• Potrafi odszukać informację na stronie o 
podanym adresie. 

• Potrafi skopiować fragment tekstu ze 
strony internetowej i wkleić go do 
edytora tekstu. 

• Zna adresy wybranych portali 
informacyjnych i edukacyjnych. Zna 
adres serwisu szkoły. 

• Zna zagroŜenia płynące z Internetu: złe 
treści (pornografia, przemoc), złe 
kontakty (pedofile, oszuści), złe 
programy, uzaleŜnienie od sieci, itd. 

Uczeń: 

• Potrafi wyszukiwać informacje w 
Internecie korzystając z wyszukiwarek 
internetowych. 

• Potrafi opisać róŜne formy informacji 
dostępnych w Internecie (tekst, grafika, 
dźwięk, prezentacja multimedialna, pliki 
wykonywalne). 

• Potrafi korzystać z encyklopedii i 
słowników internetowych. 

• Zna zasady obowiązujące w Internecie – 
netykieta. 

• Rozumie następujące pojęcia: prawa 
autorskie, piractwo komputerowe, 
licencja. 

• Zna zagroŜenia prawne i zdrowotne 
wynikające z korzystania z komputera i 
Internetu. 
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Zastosowanie 
komputerów w 
róŜnych 
dziedzinach 
Ŝycia. 

RóŜne obszary 
zastosowania 
technologii 
informatycznej. 

Uczeń: 

• Potrafi wskazać róŜne zastosowania 
komputerów w szkole. 

• Potrafi wymienić kilka urządzeń 
wykorzystywanych w jego otoczeniu 

Uczeń: 

• Potrafi wymienić urządzenia 
multimedialne współpracujące z 
komputerem (mp3, aparat cyfrowy, 
kamera internetowa, kamera cyfrowa, 
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opartych na technice komputerowej. 

• Potrafi wskazać multimedialne obszary 
zastosowania komputerów w domu i w 
szkole. 

itd.) 

• Potrafi wyjaśnić, na czym polega 
powszechność wykorzystania 
technologii informacyjnej w 
spółczesnym świecie. 
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Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie piątej. 
 

Lp. Temat lekcji Uwagi o realizacji 

Komputerowe środowisko pracy. 

1 
Czym będziemy się zajmować na lekcjach 
informatyki w klasie piątej? 

 

2 Podstawowe elementy komputera i ich funkcje.  

3 Zasady bezpiecznej pracy z komputerem.  

4 Komputer i Internet – korzyści i zagroŜenia.  

5 System operacyjny – wybrane usługi.  

6 System Windows – wiadomości podstawowe.  

7 
Jak system komputerowy przechowuje informacje – 
pliki i katalogi? 

 

8 Pliki i katalogi – najwaŜniejsze czynności.  

9 Akcesoria komputerowe.  

10 Podsumowanie wiadomości.  

Podstawy edycji grafiki. 

11 Przykłady i zastosowanie programów graficznych.  

12 
Poznajemy okno programu do edycji grafiki. 
(Program Paint) 

 

13 Poznajemy narzędzia do edycji grafiki.  

14 Wykonujemy prosty rysunek.  

15 Podstawowe operacje na fragmentach rysunku.  

16 Atrybuty i kompozycja rysunku.  

17 Wstawiamy tekst w obszar rysunku.  

18 
19 

Wykonujemy rysunek na zadany temat.  

20 Prezentacja i ocena rysunków.  
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Podstawy edycji tekstu. 

21 Poznajemy klawiaturę komputera.  

22  

23  

24 

Nauka pisania na klawiaturze komputera – 
ćwiczenia. 

 

25 
Przykłady edytorów tekstu. Omówienie okna 
wybranego programu do edycji tekstu. 

 

26 
Zasady poprawnego wprowadzania tekstu. 
Zapisujemy i odczytujemy wyniki własnej pracy z 
tekstem. 

 

27  

28 

Wykorzystanie wybranego programu do edycji 
prostego tekstu. 

 

29 Formatowanie dokumentu tekstowego.  

30 Ocena i podsumowanie pracy z tekstem.  

Wykorzystanie komputera do obliczeń matematycznych. 

31 RóŜne typy kalkulatorów. Kalkulator programowy.  

32 
Wykonywanie prostych obliczeń z uŜyciem 
kalkulatora. 

 

33 Obliczenia z wykorzystaniem pamięci kalkulatora.  

34 
Do czego słuŜą arkusze kalkulacyjne. Przykłady 
arkuszy kalkulacyjnych. 

 

35 
Budowa okna programu arkusza kalkulacyjnego. 
Zapisywanie i otwieranie plików arkusza. 

 

36 
Komórka – zawartość i adres. Przemieszczanie się 
między komórkami arkusza. 

 

37 
Nadajemy komórkom odpowiedni wygląd – 
formatowanie komórki. 

 

38 Co to są formuły matematyczne? Proste przykłady.  

39  

40 

Zapisywanie formuł wykonujących proste obliczenia 
matematyczne. 

 

41 Rozwiązywanie prostych problemów  
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42 matematycznych za pomocą arkusza.  

43 Ocena pracy uczniów.  

44 Podsumowanie wiadomości dotyczących arkusza.  

Algorytmy i programy – Logo Komeniusz. 

45 Algorytmy i programowanie – wprowadzenie.  

46 Logo Komeniusz – budowa okna programu.  

47 Wiersz poleceń – dialog z Ŝółwiem.  

48 Rysujemy kwadraty i prostokąty.  

49 Rysujemy Ŝółwiem – odcinki, łamane.  

50 
Grafika Ŝółwia – podstawowe polecenia graficzne i 
parametry. 

 

51  

52 
Rysujemy Ŝółwiem – ćwiczenia. 

 

53 Poznajemy tryby pracy pisaka Ŝółwia.  

54 Poznajemy polecenie „powtórz”.  

55  

56  

57 

Rysujemy na ekranie komputera – ćwiczenia z 
wykorzystaniem instrukcji „powtórz”. 

 

58 Podsumowanie wiadomości.  

Komputer i Internet w Ŝyciu codziennym. 

59 Co to jest Internet?  

60 Obsługa przeglądarki internetowej.  

61 Wyszukujemy informacje w Internecie?  

62 
Co nas interesuje? Przeszukujemy Internet – 
ćwiczenia. 

 

63 
Portale edukacyjne. Encyklopedie i słowniki 
internetowe. 
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64 
Co to są multimedia? Przykłady programów 
multimedialnych. 

 

65 Multimedialne programy edukacyjne.  

66 Zastosowanie komputerów w szkole.  

67 
Urządzenia oparte na technologii komputerowej – w 
domu i w szkole. 

 

68 Relaks z komputerem – gry w Internecie.  

69 ZagroŜenia płynące z Internetu.  

70 Podsumowanie rocznej nauki informatyki.  
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Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie szóstej. 
 

lp. Temat lekcji Uwagi o realizacji 

Komputerowe środowisko pracy. 

1 
Czym będziemy się zajmować na lekcjach informatyki 
w klasie szóstej? 

 

2 Podstawowa konfiguracja zestawu komputerowego.  

3 Elementy tworzące jednostkę centralną i ich funkcje.  

4 Prawo i komputer.  

5 
Popularne systemy operacyjne uŜywane w 
komputerach. 

 

6 
System Windows – przypomnienie podstawowych 
wiadomości. 

 

7 Pliki i katalogi – podstawowe operacje.  

8 NajwaŜniejsze typy plików – przykłady.  

9 Warto korzystać z pomocy.  

10 Podsumowanie wiadomości.  

 Podstawy edycji i zastosowanie grafiki.  

Prezentacja multimedialna. 

11 
Przykłady programów do tworzenia prezentacji 
multimedialnych i ich cechy. Przykłady i zastosowanie 
prezentacji. 

 

12 Elementy prezentacji multimedialnej.  

13 Korzystamy z szablonów i kreatorów prezentacji.  

14 Planowanie, projektowanie i wykonanie slajdów.  

15 Zarządzanie slajdami.  

16 Efekty specjalne i sposoby prowadzenia pokazu.  

17 Przygotowanie i pokaz prezentacji.  

18 Przygotowujemy własną prezentację multimedialną.  



Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce. 
Mieczysław Wierzbicki 

21 / 26 

19  

20 Pokazy i ocena prezentacji.  

Podstawy edycji tekstu. 

21 
Zasady poprawnej edycji tekstu. Etapy pracy nad 
tekstem – ćwiczenia przypominające. 

 

22 
Obiekty wzbogacające tekst i poprawiające jego 
czytelność. 

 

23 Listy – wypunktowanie i numerowanie.  

24 Tabela w tekście.  

25 Grafika w tekście.  

26 
Przygotowujemy dokument do druku – ustawienia 
strony. 

 

27  

28  

29 

Wykonanie dokumentu tekstowego zawierającego 
poznane obiekty. Wydruk dokumentów. 

 

30 
Ocena prac i podsumowanie wiadomości o edycji 
tekstu. 

 

Wykorzystanie komputera do obliczeń matematycznych. 

31 
Arkusz kalkulacyjny – przykłady aplikacji i 
zastosowań. 

 

32 Komórki w arkuszu – adres i zawartość.  

33 
Jak najlepiej zaprezentować zawartość komórki – 
wybrane narzędzia do formatowania komórki? 

 

34 Formuły matematyczne, kopiowanie formuł.  

35  

36 

Wykorzystanie arkusza do analizy danych – funkcja 
suma i średnia arytmetyczna, max, min.  

 

37  

38 
Graficzna prezentacja danych – wykresy. 

 

39 Porządkowanie danych: sortowanie, autofiltry.  

40 
Rozwiązywanie zadań z programu szkoły podstawowej 
z wykorzystaniem arkuszy. 
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41  

42 Przygotowanie arkusza do wydruku.  

43 Ocena pracy uczniów.  

44 Podsumowanie wiadomości dotyczących arkusza.  

Algorytmy i programy – Logo Komeniusz. 

45 Środowisko Logo Komeniusza – przypomnienie.  

46 
Przypomnienie poznanych poleceń. Korzystamy z 
pomocy Logo. 

 

47 Piszemy własne procedury i je zapisujemy.  

48  

49  

50 

Rysujemy na ekranie komputera – ćwiczenia z 
wykorzystaniem instrukcji „powtórz”. 

 

51 Procedury z parametrem.  

52  

53  

54 

Rysujemy na ekranie – ćwiczenia w pisaniu procedur z 
parametrem opartych na poleceniu „powtórz”. 

 

55 Co to są algorytmy?  

56 
Przykłady algorytmów rozwiązywania problemów 
praktycznych i szkolnych - ćwiczenia. 

 

57   

58 Podsumowanie wiadomości.  

Komputer i Internet w Ŝyciu codziennym. 

59 Usługi w Internecie.  

60 
Komputer i Internet - źródło informacji z róŜnych 
dziedzin Ŝycia. 

 

61 Komputer i Internet pomagają nam w nauce.  

62 
RóŜne formy informacji dostępnych w Internecie – 
tekstowa, graficzna, dźwiękowa, multimedialna. 
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63 Sposoby komunikacji z uŜyciem komputera i Internetu.  

64 
Komputer jako centrum multimedialne w szkole i w 
domu. 

 

65 
Zastosowanie komputerów i urządzeń opartych na 
technologii komputerowej w róŜnych dziedzinach 
Ŝycia. 

 

66 Relaks z komputerem.  

67 Komputer i Internet – najczęstsze zagroŜenia.  

68 Prawne aspekty korzystania z komputera i Internetu.  

69 Zasady obowiązujące w Internecie – netykieta.  

70 
Podsumowanie nauki informatyki w szkole 
podstawowej. 
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Przedmiotowy system ocenienia. 
 
Przedmiotowy system oceniania z informatyki został opracowany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 
września 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1154) oraz zgodnie ze Szkolnym 
Systemem Oceniania 
 
USTALENIA WSTĘPNE. 
Wszystkie zadania, jakie są stawiane przed uczniem w procesie dydaktycznym, a które do realizacji 
wymagają wykorzystania komputera, uczeń ma prawo wykonać w pracowni komputerowej. 
 
OCENIANIE BIEśĄCE.  
Systematyczne ocenianie poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz jego postępów w tym 
zakresie.  
 
Na ocenę z informatyki składa się: 

• Sprawdzanie wiadomości i umiejętności na podstawie: 
o wypowiedzi ustnych ucznia, 
o ćwiczeń praktycznych. 

• Działalność ucznia w następujących obszarach: 
o aktywność, 
o systematyczność, 
o praca w grupie, 
o umiejętność współpracy, 
o prezentacja pracy, 
o pomysłowość, 
o pomysły i ich realizacja, 
o postępy. 

 
Ocenę wiadomości i umiejętności ucznia dokonuje się w odniesieniu do określonych w punkcie 3 
wymagań edukacyjnych – osiągnięć ucznia. 
 
USTALENIE ROCZNEJ I ŚRÓDROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ. 

• Śródroczną ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie wszystkich ocen uzyskanych przez 
ucznia w okresie od 1 września do końca pierwszego półrocza, odnotowanych w dzienniku 
lekcyjnym. Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia w tym okresie mają taką sama waŜność. 

 
• Roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w 

okresie od początku drugiego półrocza do końca roku szkolnego, odnotowanych w dzienni-
ku lekcyjnym oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej.  

 
• Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się, Ŝe uczeń, który uzyskał średnią 

ocen, w części dziesiętnej, powyŜej 0,6 otrzymuje ocenę o jeden stopień wyŜszą. Na 
przykład uczeń, który w ciągu okresu nauki osiągnął średni wynik 3,6 otrzymuje ocenę 
klasyfikacyjną 4. 

 



Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce. 
Mieczysław Wierzbicki 

25 / 26 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WY śSZEJ NIś PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z 

INFORMATYKI . 
 
Uczeń, który z przyczyn uzasadnionych, takich jak: 

• częsta, usprawiedliwiona nieobecność w szkole, 
• kłopoty zdrowotne, 
• inne, waŜne przyczyny, 

nie mógł uzyskać w pełni satysfakcjonującej go rocznej oceny klasyfikacyjnej moŜe zgłosić 
gotowość jej poprawiania. 
Poprawa oceny jest w formie pisemnego testu, w którym wyniki uzyskuje się jako efekt ćwiczeń 
praktycznych wykonanych na komputerze. Zakres zestawu zadań jest zgodny z wymaganiami 
edukacyjnymi z informatyki. 
 
KRYTERIA OCENIANIA  
 

Ocena Wypowiedzi ustne Ćwiczenia praktyczne 

celująca 

Odpowiedź wskazuje na 
zainteresowanie ucznia przedmiotem, 
spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, 
wykracza poza program, zawiera 
własne przemyślenia i oceny. 

Wykonana praca wskazuje na 
szczególne zainteresowanie 
przedmiotem, uczeń potrafi w swojej 
pracy wykorzystać wiadomości i 
umiejętności wykraczające poza 
program nauczania. 

bardzo dobra Odpowiedź ucznia jest wyczerpująca.  
Praca jest samodzielna, zawiera 
przemyślane przez ucznia elementy 
wyczerpujące temat. 

dobra 

Odpowiedź zawiera większość 
wymaganych treści, poprawna pod 
względem języka, dopuszczalne są 
jedynie nieliczne, drugorzędne z punktu 
widzenia tematu, błędy, nie wyczerpuje 
zagadnienia. 

Wykonana praca jest samodzielna, 
spełnia wymagania nauczyciela, lecz 
nie widać w niej inwencji twórczej 
ucznia. 

dostateczna 

Odpowiedź ucznia odbywa się przy 
niewielkim ukierunkowaniu ze strony 
nauczyciela. Występują nieliczne błędy 
rzeczowe i językowe. 

Uczeń wykonuje zadania na miarę 
swoich moŜliwości. Wykonana praca 
nie jest wyczerpująca. 

dopuszczająca 

Uczeń posiada niezbędną wiedzę, 
konieczną z punktu widzenia realizacji 
celów przedmiotu, czyli uzyskania 
przez ucznia wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do korzystania z 
komputera jako narzędzia pracy i 
rozrywki. Podczas odpowiedzi moŜliwe 
są liczne błędy, zarówno w zakresie 
wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie 
jej prezentowania. Uczeń zna jednak 
podstawowe fakty, umie posługiwać się 
klawiaturą i przy pomocy nauczyciela 
potrafi poruszać się w komputerowym 
środowisku. 

Praca mało związana z tematem, uczeń 
nie potrafi wykorzystać podanych przez 
nauczyciela wiadomości, przejawia 
niechęć do większego zaangaŜowania 
we właściwe wykonanie zadania. 
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niedostateczna 
Odpowiedź nie spełnia wymagań 
podanych kryteriów ocen pozytywnych. 

Uczeń nie wykonał większości zadań. 

 
 

Opracował 
Mieczysław Wierzbicki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


