
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach 

z przedmiotu zajęcia komputerowe 

klasa 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. Tworzy foldery i umie organizować swoją pracę na dysku. Buduje 

drzewa folderów i rozbudowuje je wg własnego pomysłu. Zna rodzaje plików i 

ich rozszerzenia. Wyszukuje pliki o zadanym rozszerzeniu. Kopiuje, przenosi, 

usuwa pliki i foldery. Uruchamia wybrany edytor grafiki. Kopiuje obrazy w 

obrębie jednej i dwóch stron. Wykonuje samodzielnie obroty obrazu i odbicia 

lustrzane. Projektuje grafikę na zadany i własny temat. Korzysta z narzędzia 

pochyl i rozciągnij, zmienia wielkość obrazu zachowując proporcje. Stosuje 

perspektywę w rysunku. Maluje linią prostą i krzywą. Wykorzystuje tonacje 

kolorów. Dokonuje transformacji obrazu. Tworzy fotomontaż. Korzysta z 

tabletu graficznego. Podczas nauki programowania pisze proste programy i 

zapisuje je na dysku. Zna strukturę programu Baltie. Zamienia polecenia na 

procedury algorytmiczne. Wykorzystuje sceny do działania własnego 

programu. Działa na współrzędnych. Tworzy złożone programy. Zna język 

programowania Logo. Pisze programy rysujące figury geometryczne. Tworzy 

złożone programy. Zmienia postać, którą steruje. Tworzy projekt grupowy.  

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. Tworzy foldery i stara się poprawnie nadać im 

nazwę. Stara się organizować swoją pracę na dysku. Buduje drzewa folderów. 

Zna rodzaje plików i niektóre ich rozszerzenia. Kopiuje, przenosi, usuwa pliki i 

foldery. Uruchamia wybrany edytor grafiki. Kopiuje obrazy w obrębie jednej 

strony, ma problemy z kopiowanie na 2 stronach. Stara się wykonywać obroty 

obrazu i odbicia lustrzane. Projektuje grafikę na zadany temat. Czasem ma  

problem z pomysłem na własny temat wykonanej pracy.  Korzysta z narzędzia 

pochyl i rozciągnij, ale z błędami, zapominając o właściwych proporcjach 

obrazu. Ma problemy z zastosowaniem perspektywy  w rysunku. Maluje linią 

prostą ale z krzywą ma czasem problemy . Wykorzystuje tonacje kolorów. 

Dokonuje transformacji obrazu. Tworzy prosty fotomontaż. Podejmuje próby 

korzystania  z tabletu graficznego. Podczas nauki programowania pisze proste 

programy i zapisuje je na dysku. Robi błędy w  strukturze programu Baltie. 

Zamienia niektóre polecenia na procedury algorytmiczne. Wykorzystuje sceny 

do działania własnego programu. Działa na kilku współrzędnych. Ma problemy 

ze złożonymi programami. Zna język programowania Logo. Pisze programy 

rysujące figury geometryczne. Samodzielnie nie tworzy złożonych programów. 

Zmienia postać, którą steruje. Towarzyszy w tworzeniu projektu grupowego w 

miarę swoich umiejętności.  



 

Stara się myśleć algorytmiczne podczas wykonywania zadań z programowania. 

Raczej 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.  Tworzy foldery z pomocą  rówieśników lub nauczyciela i stara się 

poprawnie nadać im nazwę. Nie potrafi w pełni  organizować swojej pracy na 

dysku. Buduje drzewa folderów, ale popełnia błędy w poziomach. Zna rodzaje 

plików i najprostsze rozszerzenia. Raczej kopiuje,  usuwa pliki i foldery. 

Uruchamia wybrany edytor grafiki. Kopiuje obrazy tylko w obrębie jednej 

strony. Stara się wykonywać obroty obrazu i odbicia lustrzane, ale napotyka na 

problemy z wyobraźnią przestrzenną. Projektuje prostą grafikę na zadany 

temat. Nie potrafi samodzielnie stworzyć pomysłu na własny temat pracy.  

Korzysta z narzędzia pochyl i rozciągnij ale tylko z pomocą nauczyciela. Nie 

zachowuje proporcji obrazu zniekształcając najprostsze kształty (np. koło). Nie 

rozumie perspektywy w rysunku i nie umie jej przedstawić. Maluje tylko linią 

prostą. Wykorzystuje tylko kilka  kolorów. Nie dokonuje transformacji obrazu. 

Tworzy prymitywny fotomontaż. Nie podejmuje prób korzystania  z tabletu 

graficznego. Podczas nauki programowania pisze proste programy i ma 

problemy z zapisaniem ich na dysku. Robi błędy w najprostszej strukturze 

programu Baltie. Nie zamienia żadnego polecenia na procedury algorytmiczne. 

Wykorzystuje sceny do działania przepisanego programu. Nie rozumie 

działania współrzędnych. Ma problemy ze złożonymi programami. Zna język 

programowania Logo. Pisze programy rysujące figury geometryczne. 

Samodzielnie nie tworzy złożonych programów. Zmienia postać którą steruje. 

Towarzyszy w tworzeniu projektu grupowego w miarę swoich umiejętności. 

Podejmuje próby wykonania zadań z programowania ale często napotyka 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.  Ma problemy z tworzeniem folderów i nadawaniem im 

nazw. Wymaga przy tym pomocy. Nie potrafi  organizować swojej pracy na 

dysku. Buduje drzewa folderów ale tylko pod opieką nauczyciela. Nie 

rozróżnia poziomów i stopnia ich zagęszczenia. Nie umie wymienić  rodzajów 

plików i najprostszych rozszerzeń. Nie umie skopiować, usunąć i przenieść 

pliku i folderu. Uruchamia wybrany edytor grafiki. Kopiuje obrazy tylko w 

obrębie jednej strony z pomocą innych osób. Napotyka na problemy  by 

wykonywać obroty obrazu i odbicia lustrzane, ma problemy z wyobraźnią 

przestrzenną. Projektuje najprostszą grafikę na zadany temat. Nie potrafi 

samodzielnie stworzyć pomysłu na własny temat pracy.  Nie korzysta z 

narzędzia pochyl i rozciągnij nawet  z pomocą nauczyciela. Nie zachowuje 

proporcji obrazu zniekształcając najprostsze kształty (np. koło). Nie rozumie 

perspektywy w rysunku i nie umie jej przedstawić. Maluje tylko linią prostą 



popełniając ciągle błędy. Wykorzystuje tylko kilka ulubionych  kolorów. Nie 

dokonuje żadnej transformacji obrazu. Nie podejmuje się stworzenia 

fotomontażu. Nie podejmuje prób korzystania  z tabletu graficznego. Podczas 

nauki programowania ma problemy z najprostszym  programem i nie potrafi  

zapisać nic na dysku. Robi błędy w przepisywaniu programu Baltie. Nie 

zamienia żadnego polecenia na procedury algorytmiczne. Wykorzystuje sceny 

do działania przepisanego programu. Nie rozumie działania współrzędnych. 

Nie podejmuje się tworzenia złożonego programu. Zna kilka poleceń języka 

programowania Logo. Przepisuje programy rysujące figury geometryczne. 

Samodzielnie nie tworzy żadnych programów. Nie umie zmienić postaci którą 

steruje. Biernie towarzyszy w tworzeniu projektu grupowego. Nie podejmuje 

się wykonywania żadnego zadania z programowania, najprostsze z nich 

stanowi wielką 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


