
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach 

z przedmiotu zajęcia komputerowe 

klasa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ocena Wymagania edukacyjne 

celujący Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą. 

Ponadto stale rozwija swoje umiejętności z przedmiotu, wykonuje dodatkowe 

prace, inspiruje i motywuje innych. Uzyskuje czołowe miejsca w konkursach 

informatycznych na etapie rejonowym i wyżej. 

 

bardzo dobry Bezpiecznie posługuje się komputerem i zna zagrożenia wynikające z jego 

korzystania. Wymienia zastosowania komputerów w otoczeniu. Zna klawiaturę 

i przeznaczenie przycisków specjalnych oraz używa niektórych skrótów 

klawiaturowych. Umie rozróżnić okno programu, komunikatów i dialogowe. 

Wykonuje operacje na oknach programu. Posługuje się ikonami i menu w 

programie. Wie jak zbudowany jest komputer i rozróżnia rodzaje komputerów. 

Zna kilka systemów operacyjnych. Zna jednostki i rodzaje pamięci 

komputerowej. Dzieli urządzenia peryferyjne na wejścia i wyjścia, umie je 

wymienić bezbłędnie i podać ich zadania. Posługuje się poznanym 

słownictwem  informatycznym. Umie samodzielnie zapisać plik w wybranej 

lokalizacji, dopisać do pliku, skopiować go lub usunąć. Szanuje pracę swoją i 

innych. Poznaje okno edytora tekstu. Tworzy i formatuje dokument tekstowy. 

Stosuje spacje i akapity. Tworzy listy wypunktowane i numerowane. Zmienia 

punktory. Uatrakcyjnia dokument dodatkami. Wstawia grafikę do tekstu. 

Tworzy i formatuje tabele. Wie co to adres i strona internetowa. Odróżnia 

przeglądarkę od wyszukiwarki. Korzysta z tych narzędzi samodzielnie 

poszukując potrzebnych informacji. Zakłada pocztę elektroniczną i wysyła 

listy, dodaje załączniki. Zna i stosuje Netykietę. Wie jak postępować w necie 

etycznie i świadczy o tym swoim zachowaniem. Sprzeciwia się 

cyberprzemocy. Umie znaleźć i korzystać ze słowników i encyklopedii w sieci. 

Korzysta z map Google znajdując samodzielnie potrzebne miejsce oraz swój 

dom. Rozwija myślenie algorytmiczne i logiczne podczas zadań z 

programowania. Racjonalnie wykorzystuje czas pracy na lekcji, oddaje prace w 

terminie. Prawidłowo organizuje stanowisko pracy przestrzegając zasad 

higieny pracy. Zgodnie współpracuje podczas pracy grupowej. 

 

dobry Stara się bezpiecznie posługiwać komputerem i zna niektóre zagrożenia 

wynikające z jego korzystania. Wymienia zastosowania komputerów w 

otoczeniu. Zna klawiaturę i przeznaczenie niektórych przycisków specjalnych 

oraz używa podstawowych skrótów klawiaturowych. Umie rozróżnić okno 

programu, komunikatów i dialogowe. Wykonuje operacje na oknach programu. 

Posługuje się ikonami i szuka pomocy w menu w programu. Wie jak 

zbudowany jest komputer i rozróżnia rodzaje komputerów. Zna system 

operacyjny, na którym pracuje. Stara się wymienić jednostki i rodzaje pamięci 

komputerowej. Zna  urządzenia peryferyjne i próbuje przyporządkować do 

nich zadania. Posługuje się poznanym słownictwem  informatycznym. Zapisuje 

plik w wybranej lokalizacji ale czasem wymaga pomocy nauczyciela, umie 

dopisać do pliku, skopiować lub usunąć wybrany plik. Szanuje pracę swoją i 

innych. Poznaje okno edytora tekstu. Tworzy i formatuje dokument tekstowy. 

Zna zasady stosowania spacji i akapitów w tekście, ale nie zawsze je stosuje w 

swojej pracy. Tworzy listy wypunktowane i numerowane. Uatrakcyjnia 



dokument prostymi dodatkami. Wstawia grafikę do tekstu. Tworzy tabele ale 

wymaga pomocy przy jej formatowaniu. Wie co to adres i strona internetowa. 

Odróżnia przeglądarkę od wyszukiwarki. Korzysta z tych narzędzi poszukując 

potrzebnych informacji czasem przy pomocy nauczyciela. Zakłada pocztę 

elektroniczną i wysyła listy. Zna Netykietę. Wie jak postępować w necie 

etycznie i stara się świadczyć o tym swoim zachowaniem. Wie, że należy 

sprzeciwiać się cyberprzemocy. Umie znaleźć i korzystać ze słowników i 

encyklopedii w sieci. Korzysta z map Google znajdując samodzielnie 

potrzebne miejsce. Stara się myśleć algorytmiczne podczas wykonywania 

zadań z programowania. Umie wykorzystać  czas pracy na lekcji, oddaje prace 

w terminie, najpóźniej na następnej lekcji. Prawidłowo organizuje stanowisko 

pracy przestrzegając zasad higieny pracy. Umie współpracować podczas pracy 

grupowej szanując zdanie innych. 

 

dostateczny Zna zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem ale nie zawsze je 

stosuje.  Ma problemy by wymienić kilka zastosowań komputerów w 

otoczeniu. Poznał klawiaturę i przeznaczenie niektórych przycisków 

specjalnych ale myli ich znaczenie, nie korzysta z poznanych skrótów 

klawiaturowych. Umie rozróżnić okno programu, komunikatów i dialogowe. 

Wykazuje problemy w wykonaniu operacji na oknach programu. Posługuje się 

ikonami, ma problemy w szukaniu pomocy w menu w programu. Wie jak 

zbudowany jest komputer ale myli części i ich nazwy. Rozróżnia rodzaje 

komputerów. Zna system operacyjny,  na którym pracuje. Stara się wymienić 

jednostki i rodzaje pamięci komputerowej. Zna podstawowe  urządzenia 

peryferyjne i próbuje przyporządkować do nich zadania. Posługuje się 

poznanym słownictwem  informatycznym w ograniczonym stopniu. Zapisuje 

plik w wybranej lokalizacji najczęściej z pomocą nauczyciela, podejmuje 

próby dopisania do pliku. Teoretycznie szanuje pracę swoją i innych, 

praktycznie zdarza mu się coś usunąć. Poznaje okno edytora tekstu. Podejmuje 

próby stworzenia  dokumentu tekstowego, ma problemy z jego 

formatowaniem. Zna zasady stosowania spacji i akapitów w tekście, ale nie 

zawsze je stosuje w swojej pracy. Tworzy listy wypunktowane i numerowane 

choć mylą mu się ze sobą. Stara się dodać do tekstu proste dodatki. Wstawia 

grafikę do tekstu ale nie umie jej dopasować do dokumentu. Tworzy tabele ale 

nie potrafi jej sformatować. Wie co to adres i strona internetowa. Myli 

przeglądarkę z wyszukiwarką. Korzysta z tych narzędzi w sposób ograniczony 

czasem przy pomocy nauczyciela. Ma problemy z założeniem poczty 

elektronicznej, podejmuje próby wysłania listu. Zna Netykietę. Wie jak 

postępować w necie etycznie ale nie zawsze widać to w jego zachowaniu. Wie, 

że należy sprzeciwiać się cyberprzemocy. Wie jak korzystać ze słowników i 

encyklopedii w sieci ale nie potrafi tego zrobić samodzielnie. Podejmuje próby 

wykonania zadań z programowania ale napotyka często na kłopoty w 

logicznym myśleniu. Nie umie wykorzystać  racjonalnie czasu pracy na lekcji, 

nie oddaje prac w terminie. Stanowisko pracy nie zawsze jest prawidłowo 

utrzymane, ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny pracy. Nie zawsze 

umie uszanować czyjeś zdanie podczas  współpracy w grupie. 

 

 

 



dopuszczający Nie opanował  zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem więc nie 

zawsze je stosuje.  Nie umie wymienić najprostszych  zastosowań komputerów 

w otoczeniu. Poznał klawiaturę i przeznaczenie niektórych przycisków 

specjalnych ale cały czas myli ich znaczenie, nie zna skrótów klawiaturowych. 

Myli okno programu, komunikatów i dialogowe. Wykazuje problemy w 

wykonaniu najprostszych operacji na oknach programu. Posługuje się tylko 

ikonami, nie korzysta z menu programu. Nie wie jak zbudowany jest komputer 

nie wymieni żadnej nazwy. Myli rodzaje komputerów.  Zna tylko system 

operacyjny, na którym pracuje. Nie zna żadnej jednostki i rodzaju pamięci 

komputerowej . Zna podstawowe  urządzenia peryferyjne,  ale nie potrafi  

przyporządkować do nich zadania. Nie stosuje poznanego słownictwa  

informatycznego. Nie potrafi samodzielnie zapisać żadnego pliku. Pracuje 

tylko w obecności i z pomocą nauczyciela. Teoretycznie szanuje pracę swoją i 

innych, praktycznie nie panuje nad organizację pacy. Nie potrafi otworzyć 

okna edytora tekstu. Podejmuje próby stworzenia  dokumentu tekstowego ale 

ma problemy z napisaniem prostego tekstu. Pisze wolno i z ciągłymi błędami 

Nie umie sformatować najprostszego pliku. Nie potrafi bez pomocy 

nauczyciela dodać najprostszego dodatku do tekstu. Nie umie wstawić  grafiki 

do tekstu i dopasować do dokumentu. Nie wie jak wstawia się tabele. Wie co to 

adres i strona internetowa. Myli przeglądarkę z wyszukiwarką. Korzysta z tych 

narzędzi przy pomocy nauczyciela. Nie zakłada poczty elektronicznej. Zna 

niektóre zasady Netykiety. Wie jak postępować w necie etycznie ale nie widać 

tego w jego zachowaniu. Nie sprzeciwia się cyberprzemocy. Nie umie 

korzystać ze słowników i encyklopedii w sieci. Nie podejmuje się 

wykonywania żadnego zadania z programowania, najprostsze z nich stanowi 

wielka trudność. Nie umie wykorzystać  racjonalnie czasu pracy na lekcji, nie 

oddaje prac w terminie. Stanowisko pracy nie jest prawidłowo utrzymane, ma 

problemy z przestrzeganiem zasad higieny pracy. Nie umie uszanować 

czyjegoś zdania podczas  współpracy w grupie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


