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Edukacja Treści nauczania Przewidywane efekty edukacyjne po klasie III (umiejętności, wiadomości, społecznie akceptowane zachowania)  

 

informatyczna 

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, 
analizowania i rozwiązywania 
problemów: 

 układa w logicznym porządku obrazki, sekwencje elementów 
 dobiera narzędzia programu graficznego, edytora tekstu adekwatne do osiągnięcia zamierzonego celu 
 tworzy sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem na płaszczyźnie i ekranie komputera 
 rozwiązuje zadania logiczne, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów 

2. Osiągnięcia w zakresie 
programowania i rozwiązywania 
problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń 
cyfrowych: 

 układa sekwencje animacji w określonym porządku 
 tworzy proste ciągi poleceń służące do narysowania określonego kształtu 
 tworzy sekwencje poleceń sterujące ruchem obiektu na ekranie 
 tworzy proste rysunki w edytorze grafiki 
 zaznacza, kopiuje i wkleja elementy obrazu w edytorze grafiki 
 pisze na klawiaturze z użyciem polskich liter diakrytycznych, wielkich i małych znaków 
 tworzy rysunki w edytorze na zadany temat, z wyobraźni, jako ilustrację do czytanego tekstu 
 tworzy dokumenty tekstowe w edytorze tekstu 
 zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu 

3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania 
się komputerem, urządzeniami 
cyfrowymi i sieciami komputerowymi: 

 rozpoznaje i nazywa elementy zestawy komputerowego 
 prawidłowo loguje się do sieci i wylogowuje się 
 włącza i prawidłowo wyłącza komputer, posługuje się myszką i klawiaturą 
 uruchamia i wyłącza program z płyty CD 
 uruchamia i wyłącza programy, w szczególności edytor graficzny i edytor tekstu 
 kojarzy działanie z efektami pracy z oprogramowaniem 

4. Osiągnięcia w zakresie rozwijania 
kompetencji społecznych: 

 współpracuje z uczniami rozwiązując zadania oraz bawiąc się, przyswajając jednocześnie wiedzę  w zakresie 
programowania 

5. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania 
prawa i zasad bezpieczeństwa: 

 posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami 
 rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy komputerze w pracowni komputerowej 

oraz w domu 



 wie, że praca długotrwała przy komputerze męczy wzrok, może powodować bóle głowy, a bardzo rozciągnięta 
w czasie – różne schorzenia, w tym skrzywienie kręgosłupa 

 

 

ocena   CELUJĄCY BARDZO DOBRY  DOBRY  DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY 
6 5 4 3 2 

OBSZAR EDUKACJA INFORMATYCZNA 
 bezbłędnie rozpoznaje i 

nazywa elementy zestawy 
komputerowego, biegle 
posługuje się wybranymi 
programami graficznymi i 
tekstowymi w poznanym 
zakresie, wykorzystuje w 
swojej pracy elementy 
kodowania, posługuje się 
udostępnioną mu 
technologią zgodnie z 
ustalonymi zasadami 

bezbłędnie rozpoznaje i 
nazywa elementy zestawy 
komputerowego, sprawnie 
posługuje się wybranymi 
programami graficznymi i 
tekstowymi w poznanym 
zakresie, wykorzystuje w 
swojej pracy elementy 
kodowania, posługuje się 
udostępnioną mu technologią 
zgodnie z ustalonymi 
zasadami 

rozpoznaje i nazywa 
elementy zestawy 
komputerowego, posługuje 
się wybranymi programami 
graficznymi i tekstowymi 
w poznanym zakresie, 
czasami wymaga pomocy 
nauczyciela, wykorzystuje 
w swojej pracy elementy 
kodowania, posługuje się 
udostępnioną mu 
technologią zgodnie z 
ustalonymi zasadami 

nie zawsze poprawnie 
rozpoznaje i nazywa 
elementy zestawy 
komputerowego, 
posługuje się wybranymi 
programami graficznymi 
i tekstowymi w 
poznanym zakresie przy 
pomocy nauczyciela, 
posługuje się 
udostępnioną mu 
technologią zgodnie z 
ustalonymi zasadami 

nie zawsze poprawnie 
rozpoznaje i nazywa 
elementy zestawy 
komputerowego, posługuje 
się wybranymi 
programami graficznymi i 
tekstowymi w poznanym 
zakresie tylko przy 
wsparciu nauczyciela, nie 
zawsze zgodnie z 
ustalonymi zasadami 
posługuje się udostępnioną 
mu technologią 


