
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach 

z przedmiotu zajęcia komputerowe 

I etap kształcenia- edukacja wczesnoszkolna 2 klasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ocena Wymagania edukacyjne klasa 2 

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 miejsca w komputerowych  

konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

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

korzystania. Prawidłowo organizuje stanowisko pracy przestrzegając zasad 

higieny pracy. Umie uruchomić komputer oraz wskazane przez nauczyciela 

programy. Używa ikon i zna przyciski sterujące oknem programu. 

Samodzielnie uruchamia animacje wskazane przez nauczyciela. Otwiera i 

uruchamia prezentacje multimedialne. Umie uruchomić płytę z programem do 

zajęć komputerowych i wskazuje na niej elementy aktywne. Poprawnie kończy 

pracę z programem. Potrafi korzystać z wybranych edukacyjnych gier 

komputerowych. Korzysta z opcji w programie. Umie uruchomić wybraną 

przez nauczyciela stronę internetową. Zna budowę szkolnej strony internetowej 

i umie na niej znaleźć aktualne ogłoszenia. Dostrzega aktywne elementy na 

stronie internetowej i potrafi z nich korzystać. Posługuje się poznanymi na 

lekcji wybranymi edukacyjnymi stronami i potrafi je obsługiwać. Umie 

obejrzeć wskazane przez nauczyciela galerie obrazów oraz uruchomić plik 

muzyczny. Dopasowuje poziom dźwięku do potrzeb. Posługuje się klawiaturą 

w podstawowym stopniu. Umie uruchomić najprostszy edytor tekstu. Zna 

przeznaczenie klawiszy specjalnych: Alt (p), Shift, Enter, Backspace. 

Samodzielnie nawiguje po stronie klawiszami kursora. Umie wpisać za 

pomocą klawiatury znaki, cyfry, symbole, wyrazy i zdania w sposób 

poprawny. Potrafi wykonać najprostsze zmiany w czcionce (kolor, zmiana 

nazwy, zmiana rozmiaru).Potrafi uruchomić wskazany przez nauczyciela 

edytor grafiki. Wykonuje rysunki z gotowych elementów, figur. Podejmuje 

próby samodzielnego narysowania prostych  kształtów. Próbuje rysować za 

pomocą innych narzędzi typu pędzel, ołówek i wypełnienie. Samodzielnie 

koloruje obiekty. Zna program do programowania i podejmuje próby w 

wykonywaniu pierwszych zadań rozwijając myślenie logiczne.  

Zgodnie współpracuje podczas pracy grupowej. 

 

dobry Bezpiecznie posługuje się komputerem i zna zagrożenia wynikające z jego 

korzystania. Prawidłowo organizuje stanowisko pracy przestrzegając zasad 

higieny pracy. Umie uruchomić komputer oraz wskazane przez nauczyciela 

programy ale czasem wymaga pomocy nauczyciela. Używa ikon i zna 

przyciski sterujące oknem programu. Samodzielnie lub z niewielką pomocą 

nauczyciela uruchamia animacje wskazane przez uczącego. Otwiera i 

uruchamia prezentacje multimedialne. Stara się sam uruchomić płytę z 

programem do zajęć komputerowych i często znajduje  na niej elementy 

aktywne. Poprawnie kończy pracę z programem. Korzysta z wybranych 

edukacyjnych gier komputerowych ale czasem wymaga wsparcia. Nie zawsze 

potrafi korzystać z opcji w programie. Czasem ma problemy by  uruchomić 

wybraną przez nauczyciela stronę internetową. Zna budowę szkolnej strony 

internetowej i umie na niej znaleźć aktualne ogłoszenia. Dostrzega aktywne 



elementy na stronie internetowej i potrafi z nich korzystać. Nie zawsze 

samodzielnie posługuje się poznanymi na lekcji wybranymi edukacyjnymi 

stronami i niektóre potrafi sam obsługiwać. Umie obejrzeć wskazane przez 

nauczyciela galerie obrazów oraz uruchomić plik muzyczny. Stara się 

dopasować  poziom dźwięku do potrzeb. Posługuje się klawiaturą w 

podstawowym stopniu. Umie uruchomić najprostszy edytor tekstu. Zna 

przeznaczenie klawiszy specjalnych: Alt (p), Shift, Enter, Backspace. 

Samodzielnie nawiguje po stronie klawiszami kursora, zdarza się, że czasem 

gubi orientację. Umie wpisać za pomocą klawiatury znaki, cyfry, symbole, 

wyrazy i zdania w sposób poprawny. Potrafi wykonać najprostsze zmiany w 

czcionce (kolor, zmiana nazwy, zmiana rozmiaru). Potrafi uruchomić 

wskazany przez nauczyciela edytor grafiki. Wykonuje rysunki z gotowych 

elementów, figur. Podejmuje próby samodzielnego narysowania prostych  

kształtów. Próbuje rysować za pomocą innych narzędzi typu pędzel, ołówek i 

wypełnienie ale nie zawsze z sukcesem. Samodzielnie koloruje obiekty. Zna 

program do programowania i stara się coś w nim  wykonać słuchając poleceń 

ale nie zawsze są to samodzielne próby. Zgodnie współpracuje podczas pracy 

grupowej. 

 

dostateczny Stara się w sposób bezpieczny posługiwać komputerem i zna niektóre 

zagrożenia wynikające z jego korzystania. Nie zawsze potrafi prawidłowo 

organizować stanowisko pracy oraz przestrzegać zasad higieny pracy. Umie 

uruchomić komputer oraz niektóre wskazane przez nauczyciela programy, 

czasem wymaga pomocy nauczyciela. Używa ikon ale  przyciski sterujące 

oknem programu ciągle mu się mylą. Samodzielnie lub z niewielką pomocą 

nauczyciela uruchamia animacje wskazane przez uczącego. Otwiera i 

uruchamia prezentacje multimedialne. Stara się sam uruchomić płytę z 

programem do zajęć komputerowych i często znajduje  na niej elementy 

aktywne. Nie zawsze poprawnie kończy pracę z programem. Korzysta z 

wybranych edukacyjnych gier komputerowych ale czasem wymaga wsparcia 

rówieśniczego. Nie potrafi korzystać z opcji w programie. Czasem ma 

problemy by  uruchomić wybraną przez nauczyciela stronę internetową. Nie 

zna całej budowy szkolnej strony internetowej ale umie na niej znaleźć 

aktualne ogłoszenia. Dostrzega aktywne elementy na stronie internetowej i 

potrafi z nich korzystać. Nie zawsze samodzielnie posługuje się poznanymi na 

lekcji wybranymi edukacyjnymi stronami i niektóre potrafi sam obsługiwać. 

Umie obejrzeć wskazane przez nauczyciela galerie obrazów oraz uruchomić 

plik muzyczny. Stara się dopasować  poziom dźwięku do potrzeb. Posługuje 

się klawiaturą w podstawowym stopniu, zdarzają się błędy. Umie uruchomić 

najprostszy edytor tekstu. Zna przeznaczenie klawiszy specjalnych: Alt (p), 

Shift, Enter, Backspace, czasem myli ich przeznaczenie. Samodzielnie 

nawiguje po stronie klawiszami kursora, zdarza się, że czasem gubi orientację. 

Umie wpisać za pomocą klawiatury znaki, cyfry, symbole, wyrazy i zdania ale 

robi błędy. Potrafi wykonać najprostsze zmiany w czcionce (kolor, zmiana 

rozmiaru). Potrafi uruchomić wskazany przez nauczyciela edytor grafiki. 

Zrobienie rysunku z gotowych figur stwarza wiele problemów. Podejmuje 

próby samodzielnego narysowania prostych  kształtów. Próbuje rysować za 

pomocą innych narzędzi typu pędzel, ołówek i wypełnienie ale rzadko z  

sukcesem. Samodzielnie koloruje obiekty choć ma problemy z wylewającym 

się za kontury kolorem.  Zna program do programowania i stara się coś w nim  



wykonać słuchając poleceń uczącego ale nie zawsze są to samodzielne próby. 

Zgodnie współpracuje podczas pracy grupowej. 

 

dopuszczający Nie potrafi posługiwać się komputerem w sposób bezpieczny ciągle narażając  

sprzęt komputerowy na uszkodzenie.  Nie potrafi prawidłowo organizować 

stanowiska pracy oraz przestrzegać zasad higieny pracy. Umie uruchomić 

komputer oraz nieliczne wskazane przez nauczyciela programy, często 

wymaga pomocy nauczyciela. Używa ikon ale  przyciski sterujące oknem 

programu są mu obce. Z niewielką pomocą nauczyciela uruchamia animacje 

wskazane przez uczącego jak również prezentacje multimedialne. Stara się sam 

uruchomić płytę z programem do zajęć komputerowych ale nie  znajduje  na 

niej elementów aktywnych. Niepoprawnie kończy pracę z programem. 

Korzysta w niewielkim stopniu z wybranych edukacyjnych gier 

komputerowych, ale wymaga wsparcia rówieśniczego lub nauczyciela. Nie 

potrafi korzystać z opcji w programie. Ma problemy by  uruchomić wybraną 

przez nauczyciela stronę internetową. Nie zna budowy szkolnej strony 

internetowej i nie potrafi na niej znaleźć aktualnych ogłoszeń. Dostrzega 

podstawowe aktywne elementy na stronie internetowej takie jak dalej i wstecz. 

Nie zawsze samodzielnie posługuje się poznanymi na lekcji wybranymi 

edukacyjnymi stronami internetowymi. Wymaga przypominania jak je 

uruchomić. Umie obejrzeć wskazane przez nauczyciela galerie obrazów, nie 

umie uruchomić pliku muzycznego i dopasować natężenia dźwięku. Posługuje 

się klawiaturą w ograniczonym stopniu, wciąż popełnia  błędy. Uruchamia 

edytor tekstu tylko z pomocą nauczyciela. Nie zna przeznaczenia najprostszych 

klawiszy specjalnych: Alt (p), Shift, Enter, Backspace, ciągle je myli. Nie 

potrafi samodzielnie nawigować po stronie klawiszami kursora, ciągle gubi 

orientację. Umie wpisać za pomocą klawiatury tylko nieliczne znaki, cyfry, 

symbole, w wyrazach popełnia wiele błędów. Nie potrafi napisać poprawnie 

zdania. Nie umie zmienić stylu czcionki nawet w najprostszym zakresie 

(wielkość, kolor). Wskazany przez nauczyciela edytor grafiki uruchamia tylko 

z pomocą osób trzecich.  Zrobienie rysunku z gotowych figur stwarza wiele 

problemów. Jeśli podejmuje  próby samodzielnego narysowania prostych  

kształtów szybko się zraża pierwszym niepowodzeniem i nie kończy rysunku. 

Nie próbuje rysować za pomocą innych narzędzi typu pędzel, ołówek i 

wypełnienie. Ma problemy z samodzielnym kolorowaniem obiektów a farba  

wylewa się za niedorysowane kontury.  Zna program do programowania ale go 

nie rozumie i nie  stara się coś w nim  wykonać słuchając nawet z pomocą  

uczącego. Zgodnie współpracuje podczas pracy grupowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


