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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI KOMPUTEROWEJ DLA KLASY III 

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 

Lp. 
Lp.  podsta-

wa 
Realizowane treści 

Osiągnięcia ucznia 

podstawowe 
ponadpodstawowe 

 
 

1 

1 

Witamy w klasie 3. –  
Zasady bezpiecznej pracy w 
pracowni komputerowej. Urucha-
mianie i wyłączanie komputera 

Uczeń: 

– pamięta niektóre zasady obowiązujące w pracowni komputero-
wej, wymaga nadzoru nauczyciela, 

- zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera  
––zna zagrożenia zdrowotne i społeczne wynikające z korzystania 
z komputera  
––przyjmuje prawidłową pozycję ciała podczas pracy z kompute-
rem  

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

- przestrzega zasad prawidłowego włączania i wyłączania kompu-
tera 
––nazywa elementy podstawowego zestawu komputerowego. 

 

Uczeń: 
- zna regulamin obowiązujący w pracowni komputerowej i stosuje się do 
niego, 
––zna zagrożenia zdrowotne i społeczne wynikające z korzystania z kom-
putera  
––przyjmuje prawidłową pozycję ciała podczas pracy z komputerem  
- 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, 
––nazywa i wskazuje elementy podstawowego zestawu komputerowego 

 
 

 
2 
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Uporządkuj dokumenty  

 
 

 

– uruchamia i zamyka edytor tekstu  

- z pomocą nauczyciela  posługuje się klawiszami literowymi oraz 

klawiszami: Alt (prawy), Shift, Spacja, Backspace, Delete, 

Caps Lock  

––z pomocą nauczyciela  zapisuje dokument w wyznaczonym 

miejscu  
 

– sprawnie uruchamia i zamyka edytor tekstu  

– samodzielnie posługuje się klawiszami literowymi oraz klawiszami: Alt 
(prawy), Shift, Spacja, Backspace, Delete, Caps Lock, 

- samodzielnie zapisuje dokument w wyznaczonym miejscu  

 
 
 

3 3 

 

 

Edytor grafiki. Widok  

 

Powiększamy i pomniejszamy 

obraz w edytorze grafiki  
 

 

- rzadko korzysta z opcji Powiększ, Pomniejsz, 100%, Pełny 

ekran na karcie Widok, 

– z pomocą nauczyciela korzysta z klawisza Esc,  

– pomniejsza i powiększa obraz za pomocą suwaka zgodnie ze 

wskazówkami nauczyciela 
 

- samodzielnie korzysta z opcji Powiększ, Pomniejsz, 100%, Pełny 

ekran na karcie Widok  

– sprawnie korzysta z klawisza Esc  
– pracując w edytorze grafiki samodzielnie pomniejsza i powiększa obraz 
za pomocą suwaka  

 
 

4 4 

 

Edytor grafiki. Kształty  

 

Wstawiamy gotowe kształty  

w edytorze grafiki  
 

 

–  wstawia niektóre gotowe kształty i wypełnia je kolorem 

zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, 

–  z pomocą nauczyciela powiększa i pomniejsza kształty  

–  przesuwa kształty na dowolne miejsce  
 

 

–  samodzielnie wstawia gotowe kształty i wypełnia je kolorem,  

–  sprawnie powiększa i pomniejsza wstawione kształty, 

-   samodzielnie przesuwa je na dowolne miejsce,  
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Usuwamy obiekty w edytorze 

grafiki  
 

Edytor grafiki. Zaznacz + 

Delete  

 

–z pomocą nauczyciela  stosuje narzędzie Zaznacz + Dele-

te  

– stosuje, według wskazówek nauczyciela, narzędzie Za-

znacz dowolny kształt + Delete  

– rzadko stosuje narzędzie Zaznacz wszystko + Delete  
 

 

– sprawnie stosuje narzędzie Zaznacz + Delete  

– samodzielnie stosuje funkcję  Zaznacz dowolny kształt + Delete  
– stosuje narzędzie Zaznacz wszystko + Delete  

 
6 

 
6 

 

Edytor grafiki. Krzywa  

 

Poznajemy narzędzie Krzy-

wa w edytorze grafiki  

  

 

–z pomocą nauczyciela posługuje się narzędziem Krzywa z 

grupy Kształty edytora grafiki  

––zmienia kolor i grubość linii wygiętych według wskazó-

wek nauczyciela,  
 

 

–posługuje się narzędziem Krzywa z grupy Kształty edytora grafiki  
––samodzielnie zmienia kolor i grubość linii wygiętych 

 
7 

 
7 

 

Edytor grafiki. Przerzuć w pionie, 

przerzuć w poziomie  

 

Przerzucamy obiekty w 

pionie i w poziomie w edyto-

rze grafiki  

  

 

– z pomocą nauczyciela przerzuca elementy w pionie i w 

poziomie  

– wykonuje symetryczne obrazki według wskazówek na-

uczyciela, 

– rzadko stosuje polecenia Kopiuj, Wklej  

– czasami wykorzystuje przycisk Cofnij  
 

–samodzielnie przerzuca elementy w pionie i w poziomie  

- sprawnie  Korzystanie z polecenia Przerzuć/Obróć w poziomie 
z menu Obraz w programie Paint. 

-  wykonuje symetryczne obrazki,  

- stosuje polecenia Kopiuj, Wklej , w pracy w edytorze grafiki wykorzystu-
je przycisk Cofnij 

 
8 

 
8 

 

Edytor grafiki. Obrót w prawo, 

obrót w lewo  

 

Obracamy obiekty w prawo o 

90° i w lewo o 90° w edytorze 

grafiki  
  

 

–z pomocą nauczyciela obraca elementy w prawo o 90° i 

w lewo o 90°  

– rzadko stosuje polecenia Kopiuj, Wklej  

––wykorzystuje przycisk Cofnij  

 

 
-, samodzielnie zaznacza, przesuwa, obraca w prawo, w lewo,  wybrane 
elementy w kompozycji 
- stosuje polecenia Kopiuj, Wklej , w pracy w edytorze grafiki często 
wykorzystuje przycisk Cofnij 

 
9 

 
 

 

Lekcja powtórzeniowa – praca 

z komputerem  

 

 

–według wskazówek nauczyciela posługuje się poznanymi 

narzędziami edytora grafiki, 
- tworzy schematyczne rysunki w programie graficznym 

Paint 

 

 

- tworzy bogate kompozycje w programie graficznym, 

-  samodzielnie posługuje się poznanymi narzędziami edytora grafiki 

 
10 

 
9 

 

Edytor tekstu. Przypomnienie  

 

 

– według wskazówek nauczyciela otwiera i zamyka edytor 

tekstu  

– rzadko stosuje polecenia Cofnij, Wytnij, 
- wykonuje (z pomocą nauczyciela) proste polecenia dotyczące 
użycia wybranych klawiszy,  

– wie do czego służy narzędzie Kolor czcionki, Pogrubienie, 

Podkreślenie, Kursywa, Punktory 
 

 
– samodzielnie uruchamia i zamyka edytor tekstu 
- sprawnie posługuje się wybranymi klawiszami na klawiaturze. 

 - stosuje polecenia Cofnij, Wytnij  

– stosuje: Pogrubienie, Podkreślenie, Kursywę, Punktory, wyrównywa-

nie tekstu  
– sprawnie zmienia kolor i rozmiar czcionki  

11 10  

Edytor tekstu. Kropka, przeci-

nek…  

Stosujemy znaki interpunkcyjne 

w edytorze tekstu  

  

 
– zna działanie niektórych klawiszy na klawiaturze komputero-
wej,  
- wykonuje (z pomocą nauczyciela) proste polecenia dotyczące 
użycia wybranych klawiszy.  

- nazywa znaki interpunkcyjne  

– z pomocą nauczyciela wstawia do tekstu: kropkę, przecinek, 

dwukropek, znak zapytania, średnik, wykrzyknik, cudzysłów  
 

 

-  samodzielnie pisze krótkie zdania – formatuje tekst korzystając z po-

znanych narzędzi w edytorze tekst,  

- wstawia do tekstu: kropkę, przecinek, dwukropek, znak zapytania, śred-

nik, wykrzyknik, cudzysłów  
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12 11 

 
 

Edytor tekstu. Symbol  

 

Wstawiamy symbole w edyto-

rze tekstu  

 

– z trudnością wstawia symbole, 

- myli przyciski na klawiaturze,  

- z pomocą nauczyciela zastępuje wyrazy symbolami  

– powiększa je według wskazówek nauczyciela 

– korzystając ze wskazówek nauczyciela zmienia kolor 

symboli  
 

 

– pisze i formatuje tekst według podanych wskazówek, wstawia symbole, 

zastępuje wyrazy symbolami  

– samodzielnie powiększa symbole i zmienia ich kolor 
 

13 12  

Edytor tekstu. WordArt  

Wstawiamy dekoracyjny 

tekst w edytorze tekstu  

  

 

–  wstawia ozdobny tekst korzystając ze wskazówek na-

uczyciela  

– powiększa go, pomniejsza i przenosi z pomocą nauczy-

ciela  
 

 

 -  samodzielnie wstawia ozdobny tekst  

-  prawidłowo powiększa,  pomniejsza i przenosi ozdobny tekst  
 

14 13  

Edytor tekstu. Obiekt clipart  

Wstawiamy obrazki z galerii 

Obiekt clipart w edytorze 

tekstu  

  

 

– według wskazówek nauczyciela wyszukuje obrazy w 

galerii Clipart  

- wstawia obiekty z galerii Clipart,  powiększa je i pomniej-

sza z pomocą nauczyciela 

 

 

 

 -  samodzielnie wyszukuje obrazy w galerii Clipart  

– prawidłowo wstawia obiekty, powiększa je i pomniejsza, 

– podpisuje obiekty z galerii Clipart 

15 14  

Edytor tekstu. Obramowanie 

strony  

Wstawiamy obramowanie 

strony w edytorze tekstu  
  

 

– wie, co to jest obramowanie strony  

– z  pomocą nauczyciela stosuje poziomy i pionowy układ 

strony i zmienia wielkość kartki,  

– według wskazówek nauczyciela ozdabia tekst symbo-

lami  

– rzadko wstawia ozdobny tekst i kształty  

– z pomocą nauczyciela  zapisuje dokument w wyzna-

czonym miejscu,   
 

 

-   w pracy w edytorze tekstu stosuje obramowanie stron,  poziomy i pio-

nowy układ strony  

– samodzielnie zmienia wielkość kartki, wstawia obiekty z galerii Clipart, 

ozdobny tekst i kształty 

– prawidłowo ozdabia tekst symbolami, 
– samodzielnie zapisuje pliki tekstowe we wskazanym miejscu korzystając 
z polecenia Zapisz jako… 

16 15  

Praca w dwóch programach  

 

 

– wie do czego służą przyciski Minimalizuj i Maksymalizuj  

– z  pomocą nauczyciela korzysta z paska zadań  

– według wskazówek nauczyciela kopiuje obraz i przenosi 

go do pliku tekstowego (z  pomocą nauczyciela) 
 

 

-  prawidłowo korzysta z przycisków Minimalizuj i Maksymalizuj  

–  w pracy sprawnie korzysta z paska zadań  
–  samodzielnie kopiuje obraz i przenosi go do pliku tekstowego  

17 16  

Łączenie obrazu z tekstem  
 

 

– z  pomocą nauczyciela korzysta z przycisków Minimalizuj i 

Maksymalizuj, 

– kopiuje obraz z pliku graficznego i przenosi go do pliku tek-

stowego według wskazówek nauczyciela, 

- z trudnością zapisuje tekst. Myli przyciski na klawiaturze. 

 

 

– prawidłowo wykorzystuje przyciski Minimalizuj i Maksymalizuj  

– samodzielnie korzysta z paska zadań  

– kopiuje obraz z pliku graficznego i przenosi go do pliku tekstowego  
- zna i wykorzystuje różne sposoby kopiowania i wklejania tekstu i rysun-
ku, 
- zna i prawidłowo posługuje się klawiaturą. 

18 17 Edytor tekstu. Słownik – z trudnością zapisuje tekst. Myli przyciski na klawiaturze. 
– z  pomocą nauczyciela posługuje się komputerowym słownikiem 

 – posługuje się klawiszami Backspace i Delete według wskazó-

wek nauczyciela, 
 

– sprawnie pisze i formatuje tekst w edytorze tekstu  
-  prawidłowo posługuje się komputerowym słownikiem  
– samodzielnie posługuje się klawiszami Backspace i Delete 

19  Lekcja powtórzeniowa – praca z 
komputerem 

– z pomocą nauczyciela posługuje się poznanymi narzędzia edyto-
ra grafiki i tekstu; 

– prawidłowo posługuje się poznanymi narzędzia edytora grafiki i tekstu; 
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20  To już wiem! -  z pomocą nauczyciela posługuje się poznanymi narzędziami i 
opcjami edytora grafiki i edytora tekstu  
– według wskazówek nauczyciela, wstawia do tekstu kształty, 
obiekty z galerii Clipart, symbole, ozdobny tekst  

- Zna działanie niektórych klawiszy na klawiaturze komputerowej: 

klawiszy literowych 
- potrzebuje mobilizacji do zakończenia pracy graficznej i tekstowej 

– samodzielnie posługuje się poznanymi narzędziami i opcjami edytora 
grafiki i edytora tekstu  
– samodzielnie wstawia do tekstu kształty, obiekty z galerii Clipart, sym-
bole, ozdobny tekst  
–samodzielnie posługuje się poznanymi klawiszami w edytorze tekstu, 
- prawidłowo pisze i formatuje tekst zgodnie z poleceniem nauczyciela 

21 18 Windows Media Player - wie, do czego służy program Windows Media Player  
– zna funkcje przycisków sterowania odtwarzaniem 
– słucha muzyki, ogląda filmy  

– samodzielnie uruchamia program Windows Media Player  
– zna funkcje przycisków sterowania odtwarzaniem i korzysta z nich, 
- prawidłowo odtwarza pliki muzyczne i wideo  
– słucha muzyki, ogląda filmy  

22 19 Prezentacje multimedialne. Oglą-
damy prezentacje multimedialne 

– uruchamia pokaz slajdów 
 – według wskazówek nauczyciela przełącza slajdy za pomocą 
klawisza Enter, myszy, przycisków Następny i Poprzedni, stosuje 
klawisz Esc 

–samodzielnie uruchamia pokaz slajdów  
– prawidłowo przełącza slajdy za pomocą klawisza Enter, myszy, przyci-
sków Następny i Poprzedni, stosuje klawisz Esc, 
- tworzy pokaz slajdów (2 – 3 slajdy) 

23 20 Internet. Poznajemy zasady bez-
piecznego korzystania z internetu 

–zna zasady netykiety ––zna terminy: prawo autorskie i piractwo , 
- wie, że z komputera i z Internetu trzeba korzystać tak, by nie 
narażać własnego zdrowia i bezpieczeństwa.  
- ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości 
kontaktów i podawania swojego adresu. 
 

–zna zasady netykiety – zna terminy: prawo autorskie i piractwo  
– rozpoznaje najpopularniejsze przeglądarki, 
- stosuje się do ograniczeń dot. korzystania z Internetu, komputera. 
- informuje innych o ewentualnych zagrożeniach, 
- dostrzega zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpiecznej 
pracy z komputerem. 
 

24 21 Wyszukiwarka internetowa. Szu-
kamy informacji w internecie 

–wie do czego służy wyszukiwarka (Google)  
– z pomocą nauczyciela otwiera strony o podanym adresie, 
 – nawiguje po stronach WWW według wskazówek nauczyciela 

– korzysta z  wyszukiwarki (Google)  
–  samodzielnie otwiera strony o podanym adresie, 
 – nawiguje po stronach WWW, dostrzega elementy aktywne na stronie 
internetowej 
 

25 22 Internet. Strony dla dzieci –zna adresy kilku stron internetowych dla dzieci  podanych wcze-
śniej przez nauczyciela, 
– z pomocą nauczyciela otwiera stronę internetową o podanym 
adresie i nawiguje po niej (WWW.sieciaki.pl  
WWW.kula.gov.pl, WWW.wierszedladzieci.pl ) 
- uruchomić edukacyjną grę komputerową; zna zasady jej działa-
nia, czyta prostą instrukcję; korzysta z opcji w grach edukacyjnych, 
 - zamyka stronę internetową według wskazówek nauczyciela, 
 

–zna adresy kilku stron internetowych dla dzieci  (podane przez nauczy-
ciela, rodziców) 
– samodzielnie otwiera stronę internetową o podanym adresie, nawiguje 
po niej ((WWW.sieciaki.pl, WWW.kula.gov.pl, WWW.wierszedladzieci.pl ) 
- wyszukuje i korzysta z informacji, 
- kopiuje teksty, obrazy z Internetu do dokumentu edytora Word, 
- świadomie wykorzystuje gry i zabawy edukacyjne do utrwalenia, pogłę-
biania i zdobywania wiedzy. 
 – prawidłowo zamyka stronę internetową 

26 23 Poczta elektroniczna – zna działanie poczty elektronicznej i tradycyjnej; 
 ––wie, jak jest zbudowany adres e-mail 
 – z pomocą nauczyciela wywołuje znak @ za pomocą klawiatury 
(Shift+2)  

– opisuje działanie poczty elektronicznej i tradycyjnej;  
–– wyjaśnia budowę adresu e-mail  
––samodzielnie wywołuje znak @ za pomocą klawiatury (Shift+2)  
–– stosuje znak @ w tekście 

27 24  

Internet. Wirtualne 

wycieczki  
 

 

-  posługuje się przeglądarką według wskazówek nauczycie-

la, 

– z pomocą nauczyciela nawiguje po wskazanej stronie 

internetowej,  

– odbywa wirtualną wycieczkę do muzeum według wskazó-

wek nauczyciela, 

– z pomocą nauczyciela odbywa wirtualny spacer po mia-

stach Polski  
 

 

- sprawnie posługuje się przeglądarką  

 - prawidłowo nawiguje po stronie internetowej  

– samodzielnie odbywa wirtualną wycieczkę do muzeum i wirtualny spacer 

po miastach Polski. 
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28 25  

Logomocja. Podstawowe 

polecenia  

 

 

– z pomocą nauczyciela uruchamia i zamyka program Lo-

gomocja  

– wymienia polecenia: naprzód, w lewo, w prawo, wstecz, 

czyść, ustal kolor pisaka, ustal grubość pisaka  

––zna działanie klawisza Enter  

 

 

– samodzielnie uruchamia i zamyka program Logomocja  

– wpisuje polecenia: naprzód, w lewo, w prawo, wstecz, czyść, ustal kolor 

pisaka, ustal grubość pisaka - w wierszu poleceń 
––zna działanie klawisza Enter, prawidłowo z niego korzysta 

29 26  

Logomocja. Kwadraty i pro-

stokąty  

Rysujemy kwadraty i prosto-

kąty w grafice żółwia  

 
  

 

–zna podstawowe polecenia Logomocji  

––z pomocą nauczyciela rysuje kwadraty i prostokąty o podanej 

liczbie kroków  

– po przypomnieniu stosuje polecenie cs (czyść ekran)  

 

 
 

–samodzielnie wpisuje podstawowe polecenia Logomocji  

– prawidłowo rysuje kwadraty i prostokąty o podanej liczbie kroków  
– w pracy stosuje polecenie cs (czyść ekran)  

30 27  

Logomocja. Ustal kolor pisaka  

 

 

––zna podstawowe polecenia Logomocji  

–– z pomocą nauczyciela zmienia kolor pisaka  

– rysuje figury różnymi kolorami pisaków według wskazówek 

nauczyciela 

 

 

– samodzielnie korzysta z podstawowych poleceń Logomocji,  wpisuje 

podstawowe polecenia,  

– prawidłowo zmienia kolor pisaka  
– samodzielnie rysuje figury różnymi kolorami pisaków  

31 28  

Logomocja. Ustal grubość 

pisaka.  

Zmieniamy grubość pisaka w 

grafice żółwia  
  

 

–zna podstawowe polecenia Logomocji  

– z pomocą nauczyciela zmienia grubość pisaka  

––rysuje figury o różnej grubości i w różnych kolorach według 

wskazówek nauczyciela 
 

 

– samodzielnie korzysta z podstawowych poleceń Logomocji,  wpisuje 

podstawowe polecenia,  

– prawidłowo zmienia grubość pisaka  
– samodzielnie teorzy figury o różnej grubości i w różnych kolorach  

32   

Doskonalimy umiejętność 

posługiwania się narzędziami 

poznanymi w klasie 3  
 

 

- posługuje się większością narzędzi poznanych w 

klasie 3  
 

 

- sprawnie posługuje się narzędziami poznanymi w klasie 3  
 

33   

To już wiem!  

 

 

– korzysta z niektórych poznanych narzędzi edytora tekstu  

– powoli pisze i formatuje tekst według podanych wskazówek, 

––wie, do czego służy program Windows Media Player  

––zna zasady bezpiecznego korzystania z internetu  

––wie, czym jest i do czego służy przeglądarka internetowa, 

–– 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 poznanych narzędzi edytora tekstu  

–– sprawnie pisze i formatuje tekst według podanych wskazówek,  

–– uruchamia program Windows Media Player  

––zna zasady bezpiecznego korzystania z internetu  

–– korzysta z  przeglądarki internetowej,  

- samodzielnie korzysta z gier systemowych 

- sprawnie wykonuje zadania zgodnie ze scenariuszem programów multi-

medialnych. Świadomie wykorzystuje gry i zabawy edukacyjne do utrwa-

lenia, pogłębiania i zdobywania wiedzy. 
 

34 29 Komputer – podstawy programo-
wania 

 
- 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 ekranie 
komputera korzystając z programów do nauki projektowania  
(Scratch) 

- korzysta z przystosowanych do swoich możliwości i potrzeb aplikacji 

komputerowych, związanych z kształtowaniem podstawowych umiejętno-

ści: pisania, czytania, liczenia i prezentowania swoich pomysłów, 

- steruje robotem lub inną istotą na ekranie komputera korzystając z pro-
gramów do nauki projektowania (Scratch), 
-- rozwija logiczne myślenie poprzez wykonywanie zadań zgodnie z pole-
ceniem, 
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- rozwija logiczne myślenie poprzez wykonywanie zadań zgodnie z 
poleceniem,  

37 30 Mój przepis na bezpieczne waka-
cje -  

- pisze krótkie zdania i formatuje tekst korzystając z poznanych 
narzędzi w edytorze tekstu – z pomocą nauczyciela 

- samodzielnie pisze zdania i formatuje tekst korzystając z poznanych 
narzędzi w edytorze tekstu 

 

 

 


