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PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 1 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

im. Ignacego Daszyńskiego 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy III 

 

 

W zakresie obsługi komputera: 

stopień celujący: 

Wykazuje szczególne zainteresowanie nowoczesnymi technologiami informatyczno-
komunikacyjnymi, samodzielnie uruchamia poznane programy. Korzysta ze wszystkich ikon i 
narzędzi poznanych programów, zna dokładnie przeznaczenie klawiszy klawiatury. Wykonuje 
prace dla chętnych. Szuka nowych informacji i dróg rozwiązań. 

stopień bardzo dobry: 

Rozwija swoje zainteresowania wykorzystując poznane programy. 

stopień dobry: 

Umie posługiwać się wybranymi programami i grami edukacyjnymi. 

stopień dostateczny: 

Posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu. 

stopień dopuszczający: 

Potrafi posługiwać się myszką i klawiaturą. 

stopień niedostateczny: 

Poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego. 

 

W zakresie poszukiwania informacji i tworzenia własnych dokumentów: tekstów i 
rysunków: 

stopień celujący: 

Samodzielnie wykonuje i zapisuje w postaci dokumentu swoje prace, potrafi w pełni wykorzystać 
możliwości programu, w którym pracuje. Umie odtwarzać animacje i prezentacje multimedialne. 

stopień bardzo dobry: 

Samodzielnie wykonuje i zapisuje swoje prace. Potrafi kopiować i wstawiać elementy grafiki w 
dokumenty tekstowe. Swobodnie porusza się po stronach internetowych. 

stopień dobry: 

Potrafi zapisać w postaci dokumentu swoje prace. Porusza się po stronach internetowych w 
określonym zakresie. 
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stopień dostateczny: 

Wykonuje proste zadania za pomocą edytora grafiki Paint i edytora tekstu Word. Potrafi znaleźć 
wskazane przez nauczyciela strony internetowe. 

stopień dopuszczający: 

Umie napisać wyrazy i zdania za pomocą klawiatury. Potrafi wybrać informacje z wybranej przez 
nauczyciela strony. Pracuje tylko według wskazówek nauczyciela. 

stopień niedostateczny: 

Potrafi wpisać za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki. Umie dostrzec na stronie 
internetowej elementy aktywne. 

 

W zakresie bezpieczeństwa pracy z komputerem - zdrowotne i wychowawcze 
ograniczenia w korzystaniu z komputera: 

 

stopień celujący: 

Zna zagrożenia dla zdrowia i własnego rozwoju, wynikające z niewłaściwego korzystania z 
komputera; rozumie konieczność odpowiedniego zachowania w społeczności internetowej oraz 
konieczność przestrzegania zasad prawa autorskiego. 

stopień bardzo dobry: 

Zna i rozumie, jakie zagrożenia wynikają z nieprawidłowego korzystania z komputera i Internetu. 

stopień dobry: 

Zna zagrożenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z komputera i Internetu. 

stopień dostateczny: 

Wymienia niektóre lub wybrane zagrożenia wynikające z korzystania z urządzeń techniki 
komputerowej. 

stopień dopuszczający: 

Posiada rozeznanie w zakresie podstawowych zagrożeń wynikających z korzystania z urządzeń 
techniki komputerowej.  

stopień niedostateczny: 

Sprawia problemy wychowawcze związane z przestrzeganiem regulaminu pracowni 
komputerowej. 

 

 


