
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach 

z przedmiotu zajęcia komputerowe 

klasa 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. Zna programy do tworzenia animacji komputerowej. Tworzy 

własną animację- prostą i złożoną. Tworzy prostą prezentacje multimedialną. 

Formatuje slajdy, tworzy przejścia slajdów i dodaje animacje niestandardową. 

Wzbogaca prezentację o grafikę, dźwięk i film. Zna zasadę działania 

prezentacji złożonej i tworzy ją samodzielnie. Zbiera, selekcjonuje i umieszcza 

informacje w tworzonej pracy. Tworzy prezentację jako album fotograficzny 

na zadany i własny temat. Tworzy edukacyjny projekt grupowy. Korzysta 

samodzielnie ze słowników, encyklopedii i programów multimedialnych. 

Korzysta z poczty elektronicznej i dodaje do niej załączniki podczas pracy w 

projekcie. Zna budowę arkusza kalkulacyjnego. Prawidłowo stosuje 

słownictwo informatyczne związane z nowymi programami. Wykonuje różne 

działania w arkuszu kalkulacyjnym. Rozróżnia typ danych wprowadzanych do 

arkusza. Tworzy działania złożone. Zna i stosuje podstawowe funkcje 

matematyczne w arkuszu. Umie zrobić i sformatować wykres do 

przedstawionych danych. Dobiera odpowiedni rodzaj wykresu do typu danych. 

Pracuje z obszarem i formatuje komórki i obszar. Umie wyliczyć potrzebne 

dane w arkuszu. Stosuje formuły. Oblicza pola figur wykorzystując zmienne. 

Stosuje adres względny i bezwzględny. Wykorzystuje autosumowanie. Umie 

policzyć średnią swoich ocen za pomocą  funkcji.   

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. Zna programy do tworzenia animacji 

komputerowej. Tworzy własną animację- prostą ale w złożonej popełnia 

drobne błędy. Tworzy prostą prezentację multimedialną. Formatuje slajdy, 

tworzy przejścia slajdów i stara się dodać animację niestandardową. Wzbogaca 

prezentację o grafikę i dźwięk. Zna zasadę działania prezentacji złożonej ale 

ma problemy w tworzeniu jej samodzielnie. Zbiera, selekcjonuje i umieszcza 

informacje w tworzonej pracy popełniając drobne błędy. Tworzy prezentację 

jako album fotograficzny na zadany i własny temat. Bierze udział w tworzeniu 

edukacyjnego projektu grupowego. Korzysta samodzielnie ze słowników, 

encyklopedii i programów multimedialnych. Korzysta z poczty elektronicznej i 

dodaje do niej załączniki podczas pracy w projekcie. Zna budowę arkusza 

kalkulacyjnego. Popełnia błędy w stosowaniu słownictwa informatycznego 

związanego z nowymi programami. Wykonuje różne działania w arkuszu 

kalkulacyjnym. Myli typ danych wprowadzanych do arkusza. Nie tworzy 

działań złożonych. Zna, ale stosuje z błędami, podstawowe funkcje 



matematyczne w arkuszu. Umie zrobić i sformatować najprostszy wykres do 

przedstawionych danych. Ma problemy z doborem wykresu do typu danych. 

Pracuje z obszarem, ale formatuje komórki nie obszar. Umie wyliczyć 

potrzebne dane w arkuszu. Raczej prawidłowo stosuje formuły. Nie oblicza 

samodzielnie pola figur. Myli adres względny i bezwzględny. Wykorzystuje 

autosumowanie. Umie policzyć średnią swoich ocen za pomocą  funkcji.   

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.  Zna jeden podstawowy program do tworzenia animacji komputerowej. 

Tworzy własną animację- prostą ale w złożonej popełnia liczne błędy. Tworzy 

prostą prezentację multimedialną z pomocą innych osób. Formatuje slajdy, ale 

nie potrafi dodać przejścia slajdów. Nie umie stworzyć  animacji 

niestandardowej. Wzbogaca prezentację o prostą grafikę. Zna zasadę działania 

prezentacji złożonej, ale nie tworzy  jej samodzielnie. Zbiera, selekcjonuje i 

umieszcza informacje w tworzonej pracy popełniając liczne błędy. Tworzy 

kilku slajdową prezentację jako album fotograficzny tylko na zadany temat. 

Bierze bierny udział w tworzeniu edukacyjnego projektu grupowego. Korzysta 

ze słowników, encyklopedii i programów multimedialnych z pomocą 

rówieśników. Nie korzysta z poczty elektronicznej i nie dodaje do niej 

załączników podczas pracy w projekcie. Zna budowę arkusza kalkulacyjnego. 

Popełnia liczne błędy w stosowaniu słownictwa informatycznego związanego z 

nowymi programami. Wykonuje najprostsze  działania w arkuszu 

kalkulacyjnym. Myli wszelkie typy danych wprowadzanych do arkusza. Nie 

tworzy działań złożonych. Zna, ale stosuje z licznymi błędami, podstawowe 

funkcje matematyczne w arkuszu. Umie zrobić i sformatować najprostszy 

wykres do przedstawionych danych. Ma problemy z doborem wykresu do typu 

danych. Nie pracuje  z obszarem, formatuje komórki nie potrafi sformatować 

obszaru. Umie wyliczyć najprostsze dane w arkuszu. Popełnia błędy w 

stosowaniu formuł. Nie oblicza samodzielnie pola figur. Nie rozróżnia  adresu 

względnego i bezwzględnego. Wykorzystuje autosumowanie. Umie policzyć 

średnią swoich ocen za pomocą  funkcji tylko przy pomocy nauczyciela.  

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.  Nie zna ani jednego programu do tworzenia animacji 

komputerowej. Nie jest w stanie stworzyć samodzielnie żadnej animacji. 

Podejmuje próby tworzenia prostej prezentacji multimedialnej z pomocą 

innych osób. Formatuje na slajdzie tylko tekst nie potrafi dodać żadnych 

efektów. Nie umie stworzyć  animacji niestandardowej. Wzbogaca prezentację 

o najprostszą niesformatowaną  grafikę. Zna zasadę działania prezentacji 



złożonej ale nie tworzy  jej. Zbiera informacje do pracy popełniając liczne 

błędy. Tworzy kilku slajdową prezentację jako album fotograficzny tylko na 

zadany temat. Bierze bierny udział w tworzeniu edukacyjnego projektu 

grupowego. Korzysta ze słowników, encyklopedii i programów 

multimedialnych z pomocą rówieśników. Nie korzysta z poczty elektronicznej 

i nie dodaje do niej załączników podczas pracy w projekcie. Zna budowę 

arkusza kalkulacyjnego. Popełnia liczne błędy w stosowaniu słownictwa 

informatycznego związanego z nowymi programami. Wykonuje najprostsze  

działania w arkuszu kalkulacyjnym. Myli wszelkie typy danych 

wprowadzanych do arkusza. Nie tworzy działań złożonych. Nie zna i nie 

stosuje funkcji matematycznych. Nie potrafi i nie wykonuje  najprostszego 

wykresu do przedstawionych danych. Ma problemy z doborem wykresu do 

typu danych. Nie pracuje  z obszarem, nie umie sformatować komórek. Umie 

wyliczyć najprostsze dane w arkuszu. Popełnia błędy w stosowaniu prostych 

formuł. Nie oblicza samodzielnie pola figur. Nie rozróżnia  adresu względnego 

i bezwzględnego. Ma problemy z korzystaniem z  autosumowania. Nie umie 

policzyć średniej swoich ocen za pomocą  funkcji. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


