
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE II 

Celujący 
Uczeń: 
 przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas pracy z komputerem, 
 zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, multimediów i Internetu, 
 umie utworzyć folder, 
 umie zapisać i odtworzyć wyniki swojej pracy, 
 wykorzystuje gry edukacyjne do poszerzania swoich zainteresowań, 
 posługuje się narzędziami Przybornika: Zaznacz, Wypełnij kolorem, Elipsa, Ołówek, 

Pędzel, Aerograf, Wybierz kolor, Gumka, Linia, Krzywa, Tekst, Zaokrąglony prostokąt, 
Paleta kolorów: kolory podstawowe, kolory niestandardowe, 

 umie kopiować, wklejać, wycinać, pomniejszać i powiększać elementy rysunku, 
 rysuje za pomocą poznanych narzędzi, 
 zna znaki interpunkcyjne na klawiaturze, 
 umie korzystać z opcji sprawdzania pisowni i gramatyki, 
 umie napisać prosty tekst, 
 umie zapisać utworzony dokument i dopisać do niego zmiany, 
 umie posługiwać się programem Kalkulator, 
 wie, że Internet jest źródłem informacji i sposobem komunikowania się ludzi, 
 umie posłużyć się przeglądarką internetową. 

Bardzo dobry 
Uczeń: 
 przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas pracy z komputerem, 
 zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, multimediów i Internetu, 
 umie utworzyć folder, 
 umie zapisać i odtworzyć wyniki swojej pracy, 
 wykorzystuje gry edukacyjne do poszerzania swoich zainteresowań, 
 posługuje się narzędziami Przybornika: Zaznacz, Wypełnij kolorem, Elipsa, Ołówek, 

Pędzel, Aerograf, Wybierz kolor, Gumka, Linia, Krzywa, Tekst, Zaokrąglony prostokąt, 
Paleta kolorów: kolory podstawowe, kolory niestandardowe, 

 umie kopiować, wklejać, wycinać, pomniejszać i powiększać elementy rysunku, 
 umie korzystać z opcji sprawdzania pisowni i gramatyki, 
 umie napisać prosty tekst, 
 umie zapisać utworzony dokument 
 zna program Kalkulator, 
 wie, że Internet jest źródłem informacji, 
 umie posłużyć się przeglądarką internetową. 

Dobry 
Uczeń: 
 nie zawsze przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas pracy z komputerem, 
 tworzy folder z pomocą nauczyciela, 
 posługuje się niektórymi narzędziami Przybornika, 
 umie skorzystać z opcji sprawdzania pisowni i gramatyki, 
 z pomocą pisze prosty tekst, 
 umie zapisać utworzony dokument, 
 umie posłużyć się przeglądarką internetową. 

Dostateczny: 
Uczeń: 
 potrafi uruchomić program z pomocą nauczyciela, 
 nie zawsze przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas pracy z komputerem, 



 tworzy folder z pomocą nauczyciela, 
 posługuje się niektórymi narzędziami Przybornika, 
 z pomocą nauczyciela zapisuje utworzony dokument, 
 wie, że Internet jest źródłem informacji. 

Dopuszczający 
Uczeń: 
 z pomocą pisze prosty tekst, 
 korzysta z Przybornika Paint z pomocą nauczyciela, 
 potrzebuje dodatkowej pomocy przy wykonywaniu zadań, 
 niechętnie pracuje przy komputerze, unika samodzielnej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


