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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI KOMPUTEROWEJ DLA KLASY I 
Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna 
Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca 
Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą 

 

Nr zajęć Tydzień Temat z podręcznika 

Osiągnięcia 

podstawowe ponadpodstawowe 

 
1., 2. 

 
1, 2 tydzień 

 
1. Pracownia komputerowa. 

Zasady bezpiecznej pracy w pracowni 
komputerowej 

 
- zna regulamin obowiązujący w pracowni 
komputerowej, 
- wie, jak się zachowywać w pracowni 
- wie, jakich zasad należy przestrzegać  podczas pracy na 
komputerze, 
- Zachowuje właściwą postawę podczas pracy 
przy komputerze. 

 

 
- doskonale zna regulamin obowiązujący w pracowni 
komputerowej 
- wie, jak się zachowywać w pracowni 
- wie, jakich zasad należy przestrzegać  podczas pracy na komputerze, 
- dostrzega zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania 
zasad bezpiecznej pracy z komputerem 

  
3., 4. 

 
3, 4 tydzień 

 
2. Zestaw komputerowy. 

Poznajemy  i nazywamy  elementy 
podstawowego zestawu komputerowego 

 
- nazywa elementy podstawowego  zestawu komputerowego 

 
- rozpoznaje  i nazywa elementy podstawowego  zestawu 
komputerowego 

 
5. 

 
5 tydzień 

 
3. Jednostka centralna i mysz komputerowa. 

Poznajemy elementy jednostki centralnej oraz 
mysz komputerową 

 
- włącza samodzielnie komputer 
- wie, do czego służy mysz komputerowa 

 
- prawidłowo uruchamia zestaw i program komputerowy 

- posługuje się  myszą komputerową 

 
6. 

 
6 tydzień 

 
4. Edytor grafiki. Ołówek 

Poznajemy narzędzia edytora grafiki: Ołówek 

 
- wie, do czego służy edytor  grafiki 
- z pomocą nauczyciela uruchamia edytor grafiki 
 - wie, do czego służy narzędzie Ołówek w edytorze  grafiki 
- korzysta z narzędzia Ołówek w edytorze grafiki według 
wskazówek nauczyciela 

 
- wie, do czego służy edytor  grafiki 
- samodzielnie uruchamia edytor grafiki z pulpitu 
- samodzielnie korzysta z narzędzia Ołówek w edytorze grafiki 

 
7. 

 
7 tydzień 

 
5. Edytor grafiki. Gumka 

Poznajemy narzędzia edytora grafiki: Gumka 

 
- wie, do czego służy narzędzie Gumka w edytorze  grafiki 
 - korzysta z narzędzia Gumka w edytorze grafiki według 

wskazówek nauczyciela 

 
- samodzielnie korzysta z narzędzia Gumka w edytorze grafiki 

 
8. 

 
8 tydzień 

 
6. Edytor grafiki. Pędzel 

Poznajemy narzędzia edytora grafiki: Pędzel 

 
- wie, do czego służy narzędzie Pędzel w edytorze  grafiki 
- korzysta z narzędzia Pędzel w edytorze grafiki, 
- wykonuje schematyczny rysunek 

 
- samodzielnie korzysta z narzędzia Pędzel w edytorze grafiki, 
- tworzy prace bogate w szczegóły, 
- prawidłowo wykorzystuje poznane narzędzia 
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9. 
 

9 tydzień 
 

Praca z komputerem 
Doskonalimy umiejętność posługiwania się 

poznanymi narzędziami edytora grafiki 

 
- wie, do czego służy edytor  grafiki 
- posługuje się myszą komputerową 
wie, do czego służą narzędzia edytora grafiki: Ołówek, 
Gumka, Pędzel 
i 

   
   - wie, do czego służy edytor  grafiki 
    - sprawnie posługuje się myszą komputerową 

- samodzielnie korzysta z poznanych narzędzi edytora grafiki 

 
10. 

 
10 tydzień 

 
7. Edytor grafiki. Wypełnianie  kolorem 
Poznajemy narzędzia edytora grafiki: 

Wypełnianie kolorem 

 
- wie, do czego służy narzędzie Wypełnianie kolorem w 

edytorze  grafiki 
- z pomocą nauczyciela korzysta z tego narzędzia  

 
- wie, do czego służy narzędzie Wypełnianie kolorem w edytorze  

grafiki 
- samodzielnie korzysta z narzędzia Wypełnianie kolorem w 
edytorze grafiki 

 
11. 

 
11 tydzień 

 
8. Edytor grafiki. Aerograf 

Poznajemy narzędzia edytora grafiki: Aerograf 

 
- wie, do czego służy narzędzie Aerograf w edytorze  grafiki 

 - z pomocą nauczyciela korzysta z tego narzędzia, 
- wykonuje schematyczny rysunek  

 
- wie, do czego służy narzędzie Aerograf w edytorze  grafiki 
- samodzielnie korzysta z tego narzędzia w edytorze grafiki, 
- wykonuje kompozycję bogatą w szczegóły 

 
12. 

 
12 tydzień 

 
9. Edytor grafiki. Lupa 
Poznajemy narzędzia edytora grafiki: Lupa 

 
- wie, do czego służy narzędzie Lupa w edytorze grafiki 

   -  z pomocą nauczyciela korzysta z narzędzia Lupa w 
edytorze grafiki 

 
- wie, do czego służy narzędzie Lupa w edytorze grafiki 
- samodzielnie  korzysta z narzędzia Lupa w edytorze grafiki 

13. 13 tydzień Praca z komputerem 

Doskonalimy umiejętność posługiwania się 
poznanymi narzędziami edytora grafiki 

• wie, do czego służy edytor  grafiki 

• posługuje się myszą komputerową 

• wie, do czego służą narzędzia edytora grafiki: 

Ołówek, Gumka, Pędzel, Wypełnianie kolorem, 

Aerograf, Lupa 

• wie, do czego służy edytor  grafiki 

• prawidłowo posługuje się myszą komputerową 

• samodzielnie korzysta z poznanych narzędzi edytora grafiki 

• wykonuje kompozycję bogatą w szczegóły 

14. 14 tydzień 10. Edytor grafiki. Linia 

Poznajemy narzędzia edytora grafiki: Linia 

• wie, do czego służy narzędzie Linia w edytorze grafiki 

z pomocą nauczyciela korzysta z narzędzia Linia w 

edytorze grafiki 

• wie, do czego służy narzędzie Linia w edytorze grafiki 

• samodzielnie korzysta z narzędzia Linia w edytorze grafiki 

15. 15 tydzień 11. Edytor grafiki. Elipsa. 

Poznajemy narzędzia edytora grafiki: Elipsa 

• wie, do czego służy narzędzie Elipsa w edytorze grafiki 

• korzysta z narzędzia Elipsa w edytorze grafiki 

według wskazówek nauczyciela 

• wie, do czego służy narzędzie Elipsa w edytorze grafiki 

• samodzielnie korzysta z narzędzia Elipsa w edytorze grafiki 

16. 16 tydzień 12. Edytor  grafiki.  Prostokąt 

Poznajemy narzędzia edytora grafiki: Prostokąt 

• wie, do czego służy narzędzie Prostokąt  w edytorze  
grafiki 

•  korzysta z narzędzia Prostokąt w edytorze grafiki 

• wykonuje schematyczny, ubogi w szczegóły rysunek 

• wie, do czego służy narzędzie Prostokąt  w edytorze  grafiki 

• samodzielnie korzysta z narzędzia Prostokąt w edytorze grafiki 

• wykonuje kompozycję bogatą w szczegóły 
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17. 17 tydzień Praca z komputerem 

Doskonalimy umiejętność posługiwania się 
poznanymi narzędziami edytora grafiki. 

Poznajemy Internet 

• wie, do czego służy edytor  grafiki 

• posługuje się myszą komputerową 

• wie, do czego służą narzędzia edytora grafiki: Ołówek, 

Gumka, Pędzel, Wypełnianie kolorem, Aerograf, Lupa, 

Linia, Elipsa, Prostokąt 

• Wie, że z komputera i z Internetu trzeba korzystać 
tak, by nie narażać własnego zdrowia i 
bezpieczeństwa 

 

 

• wie, do czego służy edytor  grafiki 

• sprawnie posługuje się myszą komputerową 

• samodzielnie korzysta z poznanych narzędzi edytora grafiki, 

• Dostrzega zagrożenie wynikające z korzystania z Internetu. 

• Informuje innych o ewentualnych zagrożeniach 

• Dostrzega zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania 
zasad bezpiecznej pracy z komputerem 

 

18. 18 tydzień 13. Edytor tekstu. Klawiatura, Spacja 

Poznajemy edytor tekstu i klawiaturę: klawisz 
Spacja 

• wie, do czego służy edytor  tekstu 

•  uruchamia edytor tekstu według wskazówek nauczyciela 

• odszukuje na klawiaturze klawisz Spacja 

• wie, do czego służy klawisz Spacja 

 

• wie, do czego służy edytor  tekstu 

• samodzielnie uruchamia edytor tekstu 

• sprawnie odszukuje na klawiaturze klawisz Spacja,  

• samodzielnie  korzysta  z klawisza Spacja i klawiszy literowych w 
edytorze tekstu 

19. 19 tydzień 14. Edytor tekstu. Delete, Backspace 

Poznajemy edytor tekstu i klawiaturę: klawisze 
Delete i Backspace 

• wie, do czego służą klawisze Delete i Backspace 

• odszukuje na klawiaturze klawisze Delete i Backspace 

 

• wie, do czego służą klawisze Delete i Backspace 

• odszukuje na klawiaturze klawisze Delete i Backspace 

• samodzielnie  korzysta  z klawiszy Delete i Backspace oraz 

klawiszy literowych w edytorze tekstu 

20. 20 tydzień 15. Edytor tekstu. Shift, Caps Lock 

Poznajemy edytor tekstu i klawiaturę: klawisze 
Shift i Caps Lock 

• wie, do czego służą klawisze Shift i Caps Lock 

• odszukuje na klawiaturze klawisze Shift i Caps Lock 

 

• wie, do czego służą klawisze Shift i Caps Lock 

• samodzielnie  korzysta  z klawiszy Shift i Caps Lock oraz 

klawiszy literowych w edytorze tekstu 

21. 21 tydzień 16. Edytor tekstu. Enter 

Poznajemy edytor tekstu i klawiaturę: klawisz 
Enter 

• wie, do czego służy klawisz Enter 

• odszukuje na klawiaturze klawisz Enter 

 

• wie, do czego służy klawisz Enter 

• samodzielnie  korzysta  z klawisza Enter oraz klawiszy 

literowych  w edytorze tekstu 

22. 22 tydzień Praca z komputerem 

Doskonalimy umiejętność posługiwania się 
klawiaturą 

• według wskazówek nauczyciela korzysta  z klawiszy: 

Spacja, Backspace, Delete, Shift, Caps Lock, Enter 

oraz klawiszy literowych w edytorze tekstu 

• samodzielnie  korzysta  z klawiszy: Spacja, Backspace, Delete, 

Shift, Caps Lock, Enter oraz klawiszy literowych w edytorze 

tekstu 

23. 23 tydzień 17. Edytor tekstu. Kolor czcionki 

Poznajemy narzędzia edytora tekstu: Kolor 
czcionki 

• wie, do czego służy narzędzie Kolor czcionki w edytorze  
tekstu 

 

 

• samodzielnie korzysta z narzędzia Kolor czcionki w edytorze  
tekstu 

24. 24 tydzień 18. Edytor tekstu. Pogrubienie 

Poznajemy narzędzia edytora tekstu: 
Pogrubienie 

• wie, do czego służy narzędzie Pogrubienie w edytorze  
tekstu 

• samodzielnie korzysta z narzędzia Pogrubienie w edytorze tekstu 
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25. 25 tydzień 19. Edytor tekstu. Kursywa 

Poznajemy narzędzia edytora tekstu: Kursywa 

• wie, do czego służy narzędzie  Kursywa w edytorze tekstu 

 

• samodzielnie  korzysta  z narzędzia  Kursywa w edytorze tekstu 

26 26 tydzień Praca z komputerem 

Doskonalimy umiejętność posługiwania się 
klawiaturą  i poznanymi narzędziami edytora 
tekstu 

• wie, do czego służy edytor  tekstu 

• z pomocą nauczyciela korzysta  z poznanych  klawiszy 
oraz narzędzi w edytorze tekstu 

 

• samodzielnie uruchamia edytor tekstu 

• samodzielnie  korzysta  z poznanych  klawiszy oraz narzędzi w 
edytorze tekstu, 

• samodzielnie zapisuje proste zdania w edytorze tekstu. 

27. 27 tydzień 20. Edytor tekstu. Podkreślenie 

Poznajemy narzędzia edytora tekstu: 
Podkreślenie 

• wie, do czego służy narzędzie Podkreślenie w edytorze  
tekstu 

 

• samodzielnie korzysta z narzędzia Podkreślenie w edytorze tekstu 

28. 28 tydzień 21. Edytor tekstu. Alt prawy 

Poznajemy edytor tekstu i klawiaturę: klawisz 
Alt (prawy) 

• wie, do czego służy klawisz Alt (prawy) 

• z pomocą nauczyciela korzysta  z poznanych  klawiszy w 
edytorze tekstu 

 

• odszukuje na klawiaturze klawisz Alt (prawy) 

• samodzielnie  korzysta  z poznanych  klawiszy w edytorze tekstu 

29. 29 tydzień 22. Edytor tekstu. Alt prawy + Shift 

Poznajemy edytor tekstu i klawiaturę: klawisze 
Alt (prawy) i Shift 

• wie, do czego służą klawisze Alt (prawy) i Shift 

 

• odszukuje na klawiaturze klawisze Alt (prawy) i Shift 

• samodzielnie  korzysta  z poznanych  klawiszy w edytorze tekstu 

30. 30 tydzień Praca z komputerem 

Doskonalimy umiejętność posługiwania się 
klawiaturą  i poznanymi narzędziami edytora 
tekstu 

• uruchamia edytor tekstu 

• korzysta z poznanych klawiszy według 

wskazówek nauczyciela 

• samodzielnie uruchamia edytor tekstu 

• samodzielnie  korzysta  z poznanych  klawiszy w edytorze tekstu 

31. 31 tydzień 23. Edytor grafiki. Tekst 

Poznajemy narzędzia edytora grafiki: Tekst 

• wie, do czego służy narzędzie Tekst w edytorze  grafiki 

 

• samodzielnie korzysta z narzędzia Tekst w edytorze grafiki 

32 32 tydzień 24. Podsumowanie wiedzy zdobytej 

w klasie 1 
• zna programy, na których pracował w klasie 

pierwszej 

• rysując i pisząc samodzielnie korzysta z programu graficznego i 
tekstowego 

33 33 tydzień 25. Programujemy na komputerze • zna podstawy programu Logomocja i Scratch  
• samodzielnie steruje robotem – Logomocja, Scratch (zmienia 

kostium, poznaje środowisko programu) 

34 34 tydzień 26. Mój przepis na bezpieczne 

wakacje 
• tworzy schematyczny rysunek w edytorze grafiki, 

• zapisuje proste zdanie 

• tworzy kompozycję bogatą w szczegóły, 

• samodzielnie korzysta z narzędzia Tekst, pisze kilka zdań. 

 
 


