
Szkoła Podstawowa nr 301 w Warszawie 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI KOMPUTEROWEJ DLA KLASY II 

 
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 Realizowane treści 

Osiągnięcia ucznia 

podstawowe ponadpodstawowe 

1., 2. 1, 2 tydzień Zasady bezpiecznej pracy w pracowni 

komputerowej. Uruchamianie i wyłą-

czanie komputera 

 - stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni 
komputerowej, 

- wie, jak korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego 
zdrowia; stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z 
komputera, 

 - przestrzega zasad prawidłowego włączania i wyłączania 
komputera. 

- doskonale zna regulamin obowiązujący w pracowni kompu-
terowej i stosuje się do niego, 
- wie, że długa praca przy komputerze szkodzi zdrowiu, 
- dostrzega zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania 
zasad bezpiecznej pracy z komputerem, 
- potrafi podać przykłady skutków nieprzestrzegania zasad 
bezpiecznego korzystania z komputera 

-  samodzielnie uruchomia i wyłącza komputer, loguje się i 

wylogowuje 

3., 4. 3, 4 tydzień Uruchamiamy programy z menu Start  - uruchamia niektóre programy z menu Start, 

 - z pomocą nauczyciela uruchamia wskazane programy, 
 - uruchamia niektóre gry edukacyjne.  
 - umie uruchomić edukacyjną grę komputerową; zna zasa-
dy jej działania, czyta prostą instrukcję; korzysta z opcji w 
grach edukacyjnych 

 

– prawidłowo uruchamia/zamyka komputer i wskazane z 

menu Start programy 

- samodzielnie uruchomia edytor tekstu i edytor grafiki z menu 

Start, 

- prawidłowo uruchamia i obsługuje wybrane gry edukacyjne, 
- świadomie wykorzystuje gry i zabawy edukacyjne do utrwa-
lenia, pogłębiania i zdobywania wiedzy. 

 

5. 5 tydzień Pulpit komputera - wie, co to jest pulpit komputera, okno programu, ikony,  
- posługuje się myszką, 
- rozpoznaje ikony edytora grafiki i edytora tekstu umieszczone 

na pulpicie, 
- uruchamia edytor grafiki i tekstu, klikając ikonę programu na 

pulpicie (z pomocą nauczyciela), 
- wie, do czego służą przyciski: Minimalizuj, Maksymalizuj, 

Zamknij w oknie programu 

 

- wie, co to jest pulpit komputera, okno programu, ikony, 

wskazuje je  

– samodzielnie uruchamia edytor grafiki i edytor tekstu klikając 

ikonę programu na pulpicie, 

- sprawnie wykonuje operacje za pomocą myszy, 
– prawidłowo uruchamia i obsługuje z pulpitu wybrane pro-
gramy i gry edukacyjne. Właściwie je zamyka. 

6. 6 tydzień Tworzymy nowy folder w komputerze - wie, co to jest folder,  

- wie, jak utworzyć nowy folder (z pomocą nauczyciela) 

– wie, co to jest folder 

– samodzielnie tworzy i nazywa foldery, zapisuje do nich 
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dokumenty  

7. 7 tydzień Zapisujemy dokument w komputerze - z pomocą nauczyciela zapisuje nowy dokument w pamięci 

komputera 

  

– samodzielnie zapisuje nowy dokument w pamięci komputera 

– wie, kiedy stosować polecenie Zapisz i stosuje je zapisując 

pracę w swoim folderze, 

– wie, kiedy stosować polecenie Zapisz jako… 

8. 8 tydzień Doskonalimy umiejętności tworzenia 

folderów i zapisywania dokumentów 

w komputerze 

- z pomocą nauczyciela tworzy folder na pulpicie, 

- zmienia jego nazwę, 

- z pomocą zapisuje dokumenty  

– samodzielnie tworzy foldery i zapisuje dokumenty, 
- zapisuje zmiany wprowadzone w rysunku korzystając z 
polecenia Zapisz w menu Plik 

 

9. 9 tydzień Poznajemy narzędzia edytora grafiki: 

Zaznacz, Zaznacz dowolny kształt  

- wie, do czego służą narzędzia: Zaznacz, Zaznacz dowolny 

kształt w edytorze grafiki, 

- z pomocą nauczyciela przesuwa zaznaczone fragmenty ry-

sunku 

– samodzielnie korzysta z narzędzi Zaznacz, Zaznacz dowol-

ny kształt w edytorze grafiki  

– potrafi włączyć zaznaczanie z tłem i bez tła 

– samodzielnie przesuwa zaznaczone fragmenty rysunku 

10. 10 tydzień Poznajemy polecenia edytora grafiki: 

Kopiuj, Wklej  

 – wie, jak skopiować i wkleić obiekt w edytorze grafiki 

 - z pomocą nauczyciela zaznacza, kopiuje i wkleja obiekty 

w edytorze grafiki 

– wie, jak skopiować i wkleić obiekt w edytorze grafiki 

– samodzielnie zaznacza, kopiuje i wkleja obiekty w edytorze 

grafiki 

11.  11 tydzień Rysujemy koła, kwadraty i linie proste 

w edytorze grafiki 

– wie, do czego służy klawisz Shift w edytorze grafiki, 

– z pomocą nauczyciela rysuje koła, kwadraty i linie proste za 

pomocą narzędzi: Elipsa, Prostokąt, Linia w edytorze grafiki 

i z użyciem klawisza Shift,  

- wykonuje niektóre polecenia wykorzystując poznane narzędzia 

– wie, do czego służy klawisz Shift w edytorze grafiki, wyko-

rzystuje go do wykonania rysunku,  

– sprawnie rysuje koła, kwadraty i linie proste za pomocą 

narzędzi: Elipsa, Prostokąt, Linia w edytorze grafiki 

i z użyciem klawisza Shift, 

 - sprawnie korzysta z narzędzia do rysownia linii, zmieniając 

jej grubość i kolor 

12. 12 tydzień Poznajemy narzędzie Zaokrąglony 

prostokąt i polecenie Cofnij edytora 

grafiki 

– wie, do czego służy narzędzie Zaokrąglony prostokąt edytora 

grafiki 

– z pomocą nauczyciela rysuje w edytorze grafiki prostokąty 

i kwadraty o zaokrąglonych rogach, korzystając z narzędzia 

Zaokrąglony prostokąt i klawisza Shift, 

  - tworzy proste rysunki w edytorze grafiki, składające się 

z prostokątów i kwadratów 

– wie, jak anulować trzy ostatnie czynności w edytorze grafiki (po 

przypomnieniu nauczyciela) 

 

– wie, do czego służy narzędzie Zaokrąglony prostokąt 

edytora grafiki i wykorzystuje je do pracy,  

– samodzielnie rysuje w edytorze grafiki prostokąty i kwadraty 

o zaokrąglonych rogach, korzystając z narzędzia Zaokrą-

glony prostokąt i klawisza Shift, 

 - rysuje kompozycje składające się z kwadratów i prostoką-

tów według wzoru z podręcznika i według własnego pomy-

słu 

– wie, jak anulować trzy ostatnie czynności w edytorze grafiki 

– samodzielnie korzysta z polecenia Cofnij w edytorze grafiki 
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13. 13 tydzień Doskonalimy umiejętność posługiwa-

nia się poznanymi narzędziami edyto-

ra grafiki 

– wie, do czego służy edytor grafiki 

– wie, do czego służą poznane narzędzia i polecenia edytora 

grafiki: Zaznacz, Zaznacz dowolny kształt, Linia, Elipsa, 

Prostokąt, Zaokrąglony prostokąt, Kopiuj, Wklej, Cofnij 

– rzadko korzysta z klawisza Shift podczas rysowania kwadra-

tów, kół i linii prostych w edytorze grafiki 

– wie, do czego służy edytor grafiki 

– rysując korzysta z poznanych narzędzi i poleceń edytora 

grafiki: Zaznacz, Zaznacz dowolny kształt, Linia, Elipsa, 

Prostokąt, Zaokrąglony prostokąt, Kopiuj, Wklej, Cofnij 

– korzysta z klawisza Shift podczas rysowania kwadratów, kół 

i linii prostych w edytorze grafiki 

14. 14 tydzień Poznajemy narzędzie edytora grafiki 

Wielokąt 

– wie, do czego służy narzędzie edytora grafiki Wielokąt 

– z pomocą nauczyciela posługuje się narzędziem Wielokąt 

– wybiera kolor linii wielokąta w Polu kolorów edytora grafiki 

– po przypomnieniu wybiera grubość linii wielokąta, używając 

narzędzia Linia 

– wie, do czego służy narzędzie edytora grafiki Wielokąt 

– samodzielnie posługuje się narzędziem Wielokąt 

– rysuje w edytorze grafiki figury o dowolnej liczbie boków 

– samodzielnie wybiera kolor linii wielokąta w Polu kolorów 

edytora grafiki 

– korzysta z różnej grubości linii wielokąta, używając narzędzia 

Linia 

15.  15 tydzień Zmniejszamy i powiększamy rysunki 

w edytorze grafiki 

– wie, jak zmniejszyć i powiększyć rysunek w edytorze grafiki 

 

– samodzielnie zaznacza rysunek, posługując się narzędziem 

edytora grafiki Zaznacz, powiększa go i zmniejsza myszą 

16. 16 tydzień Korzystamy z kolorów niestandardo-

wych w edytorze grafiki 

– wie, jak edytować kolory w edytorze grafiki, 

- rzadko stosuje kolory niestandardowe w edytorze grafiki 

– samodzielnie edytuje kolory w edytorze grafiki 

– stosuje kolory niestandardowe w edytorze grafiki 

17.  17 tydzień Poznajemy narzędzie edytora grafiki 

Wybierz kolor 

– wie, do czego służy narzędzie edytora grafiki Wybierz kolor 

– z pomocą nauczyciela pobiera kolory z istniejącego obrazka za 

pomocą narzędzia Wybierz kolor w edytorze grafiki i wypełnia 

tym kolorem inny obrazek, korzystając z narzędzia Wypełnia-

nie kolorem 

– samodzielnie pobiera kolory z istniejącego obrazka za po-

mocą narzędzia Wybierz kolor w edytorze grafiki i wypełnia 

tym kolorem inny obrazek, korzystając z narzędzia Wypeł-

nianie kolorem, 

  

18. 18 tydzień Sprawdzian wiedzy – podsumowanie 

I semestru, powtórzenie wiadomości 

(edytor grafiki) 

– z pomocą nauczyciela posługuje się  poznanymi narzędziami 

edytora grafiki 
- tworzy proste prace wykorzystując niektóre poznane narzędzia 

– samodzielnie posługuje się poznanymi narzędziami edytora 

grafiki 
- tworzy ciekawe kompozycje wykorzystując poznane narzę-
dzia 
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     19. 19 tydzień Przypomnienie wiadomości na temat 
narzędzi edytora tekstu 

– wie do czego służą narzędzia: Pogrubienie, Kursywa, Podkre-

ślenie, Kolor czcionki i polecenie Cofnij w edytorze tekstu 

– potrafi napisać w edytorze tekstu wielkie litery i niektóre polskie 

znaki diakrytyczne 

– wie, jak przenieść wyraz do nowego wiersza w dokumencie 

edytora tekstu 
– wie, jak wstawić odstęp między wyrazami w dokumencie edyto-
ra tekstu 

– korzysta z narzędzi:  Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie, 

Kolor czcionki i polecenie Cofnij w edytorze tekstu 

– pisze w edytorze tekstu wielkie litery i polskie znaki diakry-

tyczne 

– samodzielnie  przenosi wyraz do nowego wiersza 

w dokumencie edytora tekstu i wstawia odstęp między wyra-

zami 

20. 20 tydzień Poznajemy narzędzie edytora tekstu 

Krój czcionki  

– wie, do czego służy narzędzie Krój czcionki w edytorze tekstu 

 

– samodzielnie zmienia krój czcionki tekstu, korzystając 

z narzędzia Krój czcionki w edytorze tekstu 

21. 21 tydzień Poznajemy narzędzie edytora tekstu 

Rozmiar czcionki 

– wie, do czego służy narzędzie Rozmiar czcionki w edytorze 

tekstu 

– z pomocą nauczyciela zmienia rozmiar czcionki tekstu, korzy-

stając z narzędzia Rozmiar czcionki w edytorze tekstu 

– wie, do czego służy narzędzie Rozmiar czcionki w edytorze 

tekstu 

– samodzielnie zmienia rozmiar czcionki tekstu, korzystając 

z narzędzia Rozmiar czcionki w edytorze tekstu 

22. 22 tydzień Stosujemy polecenia: Kopiuj, Wklej – wie, jak skopiować i wkleić tekst do dokumentu edytora tekstu 

– z pomocą nauczyciela kopiuje i wkleja tekst do dokumentu, 

stosując polecenia: Kopiuj i Wklej w edytorze tekstu 

– samodzielnie kopiuje i wkleja tekst do dokumentu, stosując 

polecenia: Kopiuj i Wklej w edytorze tekstu 

23. 23 tydzień Doskonalimy umiejętność posługiwa-

nia się poznanymi narzędziami edyto-

ra tekstu 

– wie, do czego służą narzędzia i polecenia edytora tekstu: Po-

grubienie, Podkreślenie, Kursywa, Kolor czcionki, Rozmiar 

czcionki, Krój czcionki, Cofnij, Kopiuj, Wklej,  

- niektóre z nich wykorzystuje w pracy 

– wie, do czego służą i jak się posługiwać narzędziami 

i poleceniami edytora tekstu: Pogrubienie, Podkreślenie, 

Kursywa, Kolor czcionki, Rozmiar czcionki, Krój czcion-

ki, Cofnij, Kopiuj, Wklej, 

- samodzielnie z nich korzysta 

24. 24 tydzień Usuwamy tekst za pomocą klawiszy: 

Delete, Backspace  

– wie, jak zaznaczyć tekst w dokumencie edytora tekstu 

– z pomocą nauczyciela usuwa zaznaczony tekst za pomocą 

klawisza Delete lub Backspace 

– wie, do czego służy przycisk Cofnij w edytorze tekstu 

– wie, jak zaznaczyć tekst w dokumencie edytora tekstu 

– samodzielnie zaznacza tekst w dokumencie edytora tekstu 

– samodzielnie usuwa zaznaczony tekst za pomocą klawisza 

Delete lub Backspace 

– korzysta z przycisku Cofnij w edytorze tekstu 

25. 25 tydzień Tworzymy listę punktowaną za pomo-

cą przycisku Punktory w edytorze 

– wie, do czego służy przycisk Punktory w edytorze tekstu 

– wie, że Punktory mają różne kształty 

– korzysta z przycisku Punktory w edytorze tekstu, zmienia 

ich kształty, 
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tekstu – zna dwa sposoby tworzenia listy punktowanej 

 

– zna wiele sposobów tworzenia listy punktowanej 

– samodzielnie korzysta z przycisku Punktory, tworząc listę 

punktowaną w edytorze tekstu 

26. 26 tydzień Tworzymy listę numerowaną za 

pomocą przycisku Numerowanie 

w edytorze tekstu 

– wie, do czego służy przycisk Numerowanie w edytorze tekstu 

– wie, że do tworzenia list numerowanych można używać liczb 

arabskich, znaków rzymskich lub liter 

– zna dwa sposoby tworzenia listy numerowanej 

 

– korzysta z funkcji Numerowanie w edytorze tekstu 

– do tworzenia list numerowanych używa liczb arabskich, 

znaków rzymskich lub liter 

– samodzielnie korzysta z przycisku Numerowanie, tworząc 

listę numerowaną w edytorze tekstu 

27. 27 tydzień Wyrównujemy tekst do lewej strony, 

do prawej strony i środkujemy w 

edytorze tekstu 

– wie, jak wyrównać tekst do prawej lub lewej strony dokumentu 

edytora tekstu 

– wie, jak wyśrodkować tekst w dokumencie edytora tekstu 

– z pomocą nauczyciela wyrównuje tekst do prawej lub lewej 

strony w dokumencie edytora tekstu, środkuje tekst 

w dokumencie edytora tekstu 

– wie, jak wyrównać tekst do prawej lub lewej strony dokumen-

tu edytora tekstu 

– wie, jak wyśrodkować tekst w dokumencie edytora tekstu 

– samodzielnie wyrównuje tekst do prawej lub lewej strony 

w dokumencie edytora tekstu 

– samodzielnie środkuje tekst w dokumencie edytora tekstu 

28. 28 tydzień Doskonalimy umiejętność posługiwa-

nia się edytorem tekstu 

– z pomocą nauczyciela korzysta z przycisków edytora tekstu: 

Punktory, Numerowanie, Wyrównywanie tekstu 

– wie, jak usuwać tekst z dokumentu edytora tekstu za pomocą 

klawiszy: Delete i Backspace 

– samodzielnie korzysta z przycisków edytora tekstu: Punkto-

ry, Numerowanie, Wyrównywanie tekstu 

– usuwa tekst z dokumentu edytora tekstu za pomocą klawi-

szy: Delete i Backspace 

29. 29 tydzień Wstawiamy kształty w edytorze tekstu – wie, jak wstawić kształty do dokumentu edytora tekstu 

– wie, jak wypełnić kształty kolorem 

– z pomocą nauczyciela wypełnia kształty kolorem 

– samodzielnie wstawia kształty – korzysta z narzędzia Kształ-

ty w edytorze tekstu 

– samodzielnie wypełnia kształty kolorem – korzysta 

z narzędzia Wypełnianie kształtu w edytorze tekstu 

30. 30 tydzień Wycinamy i wklejamy tekst w edyto-

rze tekstu 

– wie, jak wyciąć tekst z dokumentu edytora tekstu 

– wie, jak wystawić tekst do dokumentu edytora tekstu 

– zna dwa sposoby wycinania i wklejania tekstu w dokumencie 

edytora tekstu 

 

- samodzielnie wycina i wkleja teksty, korzystając z przycisków 

lub poleceń: Wytnij, Wklej w edytorze tekstu, 

- samodzielnie pisze krótkie zdania – formatuje tekst korzy-

stając z poznanych narzędzi w edytorze tekstu. 

31. 31 tydzień Korzystamy z komputerowego kalku-

latora  

– wie, jak uruchomić systemowy program Kalkulator 

– zna niektóre funkcje przycisków Kalkulatora 

– wykonuje niektóre obliczenia za pomocą Kalkulatora 

– samodzielnie uruchomia systemowy program Kalkulator 

– wykonuje obliczenia za pomocą Kalkulatora 
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32. 32 tydzień Drukujemy swoje komputerowe prace – wie, do czego służy drukarka 

 

 

– wie, do czego służy drukarka 

– wie, jak wydrukować dokument utworzony na komputerze 

33. 33 tydzień Doskonalimy umiejętność posługiwa-

nia się komputerem 

–– korzysta z gier systemowych, 

- uruchamia niektóre programy i gry edukacyjne. Umie urucho-
mić edukacyjną grę komputerową; zna zasady jej działania, 
czyta prostą instrukcję; korzysta z opcji w grach edukacyjnych 

 

– samodzielnie korzysta z gier systemowych 

- sprawnie wykonuje zadania zgodnie ze scenariuszem 

programów multimedialnych. Świadomie wykorzystuje gry i 

zabawy edukacyjne do utrwalenia, pogłębiania i zdobywa-

nia wiedzy. 

 

34, 35  Programujemy i pracujemy na kompu-

terze 

 - z pomocą nauczyciela korzysta z przystosowanych do swoich 
możliwości i potrzeb aplikacji komputerowych, związanych z 
kształtowaniem podstawowych umiejętności: pisania, czytania, 
liczenia 
- z pomocą nauczyciela steruje robotem lub inną istotą na ekra-
nie komputera korzystając z programów do nauki projektowania 
(Logomocja – podstawy, Scratch) 

 

- korzysta z przystosowanych do swoich możliwości i potrzeb 
aplikacji komputerowych, związanych z kształtowaniem 
podstawowych umiejętności: pisania, czytania, liczenia i 
prezentowania swoich pomysłów.  
- steruje robotem lub inną istotą na ekranie komputera korzy-
stając z programów do nauki projektowania (Logomocja – 
podstawy, Scratch) 

 

36  Internet -z pomocą nauczyciela korzysta z udostępnionych mu stron i 
zasobów internetowych  
 

- korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów interneto-
wych  
 

 


