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Celujący  
(cel)  6 

Wzorowo zachowuje się w pracowni komputerowej. 
Biegle pracuje z wybranymi programami graficznymi              
i tekstowymi; dostrzega zagrożenia wynikające                       
z nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy z 
komputerem, sprawnie wykonuje zadania zgodnie ze 
scenariuszem programów multimedialnych, świadomie 
wykorzystuje gry      i zabawy edukacyjne do utrwalenia, 
pogłębiania i zdobywania 
wiedzy, bierze udział w konkursach szkolnych                         
i pozaszkolnych i osiąga w nich sukcesy. Przegląda 
wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. 
stronę swojej szkoły). Stosuje się do ograniczeń 
dotyczących korzystania     z komputera i Internetu. 

 

 
Bardzo dobry  
(bdb) 5 

Właściwie zachowuje się w pracowni komputerowej. 
Sprawnie wykonuje operacje za pomocą myszy i 
klawiatury; 
prawidłowo uruchamia i obsługuje programy 
multimedialne; 
samodzielnie tworzy oryginalne kompozycje graficzne           
w programie Paint;  zna i wykorzystuje różne sposoby 
kopiowania i wklejania rysunku i tekstu; samodzielnie 
pisze     i formatuje tekst według podanych wskazówek; 
zapisuje zmiany wprowadzone w rysunku korzystając z 
polecenia Zapisz w menu Plik. Przegląda wybrane przez 
nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej 
szkoły).Stosuje się do ograniczeń dotyczących 
korzystania z komputera i Internetu. 
 

 
Dobry  
(db) 4 

Pamięta o zasadach obowiązujących w pracowni 
komputerowej; wie, że długa praca przy komputerze 
szkodzi zdrowiu; samodzielnie uruchamia zestaw 
komputerowy           i program komputerowy; posługuje 
się przyciskami programu graficznego Paint i potrafi 
wykorzystać je do tworzenia rysunku; zna i wykorzystuje 
podczas pracy jeden z poznanych sposobów kopiowania 



i wklejania; pisze i formatuje tekst po wyjaśnieniu i 
pokazie nauczyciela. Otwiera wybrane przez nauczyciela 
strony internetowe (np. stronę swojej szkoły).Stosuje się 
do ograniczeń dotyczących korzystania     z Internetu. 
 

 
Dostateczny  
 (dost) 3 

Pamięta niektóre zasady obowiązujące w pracowni 
komputerowej. Zna podstawowe funkcje poznanych 
programów (Paint, Word), ale oczekuje pomocy ze 
strony nauczyciela;  z pomocą nauczyciela otwiera pole 
tekstowe programu graficznego Paint i umieszcza w nim 
kilka wyrazów; ma trudności z zapisywaniem zmian 
wprowadzonych w rysunku; w edytorze tekstowym 
pracuje     z pomocą nauczyciela; ma trudności w 
posługiwaniu się klawiaturą do napisania krótkiego 
tekstu;  często popełnia błędy w wykonywanych 
ćwiczeniach, nie zawsze rozumie zagrożenia wynikające 
z korzystania z komputera i Internetu.  

 

 
Dopuszczający  
(dop) 2 

Pracuje z wybranymi programami tylko z pomocą 
nauczyciela; z pomocą nauczyciela próbuje wykonać 
prosty rysunek na zadany temat w programie 
graficznym Paint, popełnia błędy w wykonywanych 
ćwiczeniach, często nie kończy pracy;  sporadycznie 
potrzebuje pomocy nauczyciela podczas korzystania z 
myszy i klawiatury, nie zawsze rozumie zagrożenia 
wynikające z korzystania  z komputera i Internetu.  
 
 

 
Niedostateczny  
(ndst) 1 
 

Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 
dotyczących edukacji informatycznej. Nie wykazuje 
zainteresowania przedmiotem. 
 

 


