
 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE  klasa I  - wymagania edukacyjne 

 

 

Symbol  
cyfrowy 

Znak 
graficzny Ocena bieżąca Wymagania edukacyjne 

6p  Uczeń wykazuje się wiadomościami  
i umiejętnościami  wykraczającymi poza 
podstawę programową 

Nazywa i wskazuje elementy komputera. 
Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy 
korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje z zastosowaniem wybranych 
narzędzi.  

 

5p  Uczeń osiąga doskonałe wyniki,  
w pełni przyswoił wiadomości  
i umiejętności objęte programem nauczania. 
Biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w 
różnych sytuacjach, proponuje śmiałe, 
odważne i twórcze rozwiązania problemów  
i zadań. 

Wie, jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać własnego 
zdrowia. Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie- 
uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury. Stosuje się do 
ograniczeń dotyczących komputera. 

 

4p  Uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie 
korzysta ze zdobytych wiadomości w 
typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce 
typowe zadania i problemy, a wskazane 
błędy potrafi poprawić. 

 

 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Potrafi uruchomić 
program  korzystając z myszy. Zna zagrożenia związane z pracą przy 
komputerze. 

 

 



3p  Uczeń stosuje zdobyte wiadomości  
i zazwyczaj samodzielnie rozwiązuje zadania 
o średnim poziomie trudności. Przy 
trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela.  

 

 

Potrafi uruchomić program z pomocą nauczyciela. Z pomocą posługuje 
się komputerem w podstawowym zakresie korzystając z myszy. 

 

2p  Uczeń przyswoił część wiadomości  
i zdobył niektóre umiejętności objęte 
programem nauczania oraz stara się je 
zastosować w typowych sytuacjach. 
Samodzielnie wykonuje tylko zadania  
o niewielkim stopniu trudności. Wymaga 
częstej pomocy i dodatkowych wskazówek 
nauczyciela.  

 

Niechętnie pracuje przy komputerze, unika samodzielnej pracy. 
Potrzebuje dodatkowej motywacji do wykonywania podstawowych 
poleceń. 

 

1p  Uczeń ma duże problemy z przyswajaniem 
wiedzy i umiejętności. Nie pracuje 
samodzielnie. Wymaga stałego wsparcia  
i pomocy ze strony nauczyciela. 

 

 
 
 
 

 



 

OCENIANIE 

Zajęcia komputerowe są w ogromnej większości ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia te powinny się kończyć pewnym rezultatem. I ten 

rezultat pracy na lekcji jest oceniany. Oceniana jest zgodność osiągniętego rezultatu z postawionym zadaniem, przykładowo: czy procedura 

utworzona przez ucznia daje właściwy wynik. .  

Jak będą sprawdzane wiadomości i umiejętności uczniów? 
 
 
Zaangażowanie Częstotliwość Uwagi 
ćwiczenia wykonywane w 
trakcie lekcji 
 

 na każdej lekcji sprawdzamy wyniki pracy 

praca na lekcji na każdej lekcji 

sprawdzamy: sposób pracy, 
zaangażowanie, 
przestrzeganie zasad 
bezpiecznej pracy 
 

odpowiedzi ustne,  czasami  

przygotowanie do lekcji gdy było takie polecenie 

zwracamy uwagę na pomysły 
i przygotowane materiały do 
pracy na lekcji 
 

udział w konkursach 
dla chętnych, zgodnie z 
harmonogramem konkursów 

wpływa na podwyższenie  
oceny 
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