Klasa I
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
celujący (6)
UCZEŃ:
 Nazywa i wskazuje elementy komputera.
 Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy
korzystając z myszy i klawiatury.
 Rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi.

bardzo dobry (5)
UCZEŃ:
 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.

dobry (4)
UCZEŃ:
 Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie.
 Potrafi uruchomić program korzystając z myszy.
 Zna zagrożenia związane z pracą przy komputerze.

dostateczny (3)
UCZEŃ:
 Potrafi uruchomić program z pomocą nauczyciela.
 Z pomocą posługuje się komputerem w podstawowym zakresie
korzystając z myszy.

dopuszczający (2)
UCZEŃ:
 Niechętnie pracuje przy komputerze, unika samodzielnej pracy.
 Potrzebuje dodatkowej motywacji do wykonywania podstawowych
poleceń.

Klasa II
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
celujący (6)
UCZEŃ:
 przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas pracy z komputerem,
 zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera,
multimediów i Internetu,
 umie utworzyć folder,
 umie zapisać i odtworzyć wyniki swojej pracy,
 wykorzystuje gry edukacyjne do poszerzania swoich
zainteresowań,
 posługuje się narzędziami Przybornika: Zaznacz, Wypełnij kolorem,
Elipsa, Ołówek, Pędzel, Aerograf, Wybierz kolor, Gumka, Linia,
Krzywa, Tekst, Zaokrąglony prostokąt; Paleta kolorów: kolory
podstawowe, kolory niestandardowe,
 umie kopiować, wklejać, wycinać, pomniejszać i powiększać
elementy rysunku,
 rysuje za pomocą poznanych narzędzi,
 zna znaki interpunkcyjne na klawiaturze,
 umie skorzystać z opcji sprawdzania pisowni i gramatyki,
 umie napisać prosty tekst,
 umie zapisać utworzony dokument i dopisać do niego zmiany,
 umie posługiwać się programem Kalkulator,
 wie, że Internet jest źródłem informacji i sposobem komunikowania
się ludzi,
 umie posłużyć się przeglądarka internetową
.

bardzo dobry (5)
UCZEŃ:
 przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas pracy z komputerem,
 zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera,
multimediów i Internetu,
 umie utworzyć folder,
 umie zapisać i odtworzyć wyniki swojej pracy
 posługuje się narzędziami Przybornika: Zaznacz, Wypełnij kolorem,
Elipsa, Ołówek, Pędzel, Aerograf, Wybierz kolor, Gumka, Linia,
Krzywa, Tekst, Zaokrąglony prostokąt; Paleta kolorów: kolory
podstawowe, kolory niestandardowe,

 umie kopiować, wklejać, wycinać, pomniejszać i powiększać
elementy rysunku,
 umie skorzystać z opcji sprawdzania pisowni i gramatyki,
 umie napisać prosty tekst,
 umie zapisać utworzony dokument,
 zna program Kalkulator,
 wie, że Internet jest źródłem informacji,
 umie posłużyć się przeglądarką internetową
.

dobry (4)
UCZEŃ:
 nie zawsze przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas pracy z
komputerem,
 tworzy folder z pomocą,
 posługuje się niektórymi narzędziami Przybornika,
 umie skorzystać z opcji sprawdzania pisowni i gramatyki,
 z pomocą pisze prosty tekst,
 umie zapisać utworzony dokument,
 umie posłużyć się przeglądarką internetową
.

dostateczny (3)
UCZEŃ:
 potrafi uruchomić program z pomocą nauczyciela.
 nie zawsze przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas pracy z
komputerem,
 tworzy folder z pomocą,
 posługuje się niektórymi narzędziami Przybornika,
 umie skorzystać z opcji sprawdzania pisowni i gramatyki,
 z pomocą zapisuje utworzony dokument,
 wie, że Internet jest źródłem informacji
.

dopuszczający (2)
UCZEŃ:





z pomocą pisze prosty tekst,
korzysta z przybornika Paint z pomocą nauczyciela,
potrzebuje dodatkowej pomocy przy wykonywaniu zadań,
niechętnie pracuje przy komputerze, unika samodzielnej pracy

Klasa III
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
celujący (6)
UCZEŃ:
 samodzielnie uruchamia wybrany program komputerowy,
np. Paint, Word, Logomocja,
 zapisuje plik dwoma poznanymi sposobami w programie Paint oraz
Word na pulpicie
 zapisuje plik graficzny na pendrivie,
 bez pomocy prowadzącego otwiera i zamyka plik,
 usuwa istniejący plik, sprawnie posługuje się lewym przyciskiem
myszki (klika, przeciąga, zaznacza)
 sprawnie pisze na klawiaturze wyrazy i proste zdania zawierające
polskie znaki,
 sprawnie zaznacza, kopiuje i wkleja tekst,
 sprawnie posługuje się narzędziami z Przybornika programu Paint,
 samodzielnie wpisuje adresy stron internetowych,
 sprawnie przegląda slajdy prezentacji multimedialnej,

bardzo dobry (5)
UCZEŃ:
 samodzielnie uruchamia wybrany program komputerowy, np. Paint,
Word, Logomocja,
 zapisuje plik poznanym sposobem w programie Paint oraz Word na
pulpicie,
 otwiera i zamyka zapisany plik,
 zapisuje plik graficzny na pendrivie,
 sprawnie posługuje się lewym przyciskiem myszki (klika, przeciąga,
zaznacza)
 pisze na klawiaturze wyrazy i poste zdania zawierające polskie
znaki,
 tworzy wypunktowaną i numerowaną listę,
 posługuje się narzędziami z Przybornika programu Paint,
 wpisuje adresy stron internetowych w okienko przeglądarki,
 przegląda slajdy prezentacji multimedialnej,

dobry (4)
UCZEŃ:
 z pomocą nauczyciela uruchamia wybrany program komputerowy
 z pomocą zapisuje plik wybranym sposobem w programie Paint,
Word, posługuje się lewym przyciskiem myszki(klika, zaznacza,
przeciąga),
 z pomocą nauczyciela pisze na klawiaturze polskie znaki,
 posługuje się wybranymi narzędziami przybornika programu Paint,
 posługuje się klawiszami ze strzałkami na klawiaturze,
 pisze na klawiaturze wybrane litery i proste zdania, quiz
 z pomocą nauczyciela serfuje po wybranych stronach Internetu,
 wie gdzie wpisuje się adres strony Internetowej,
 z pomocą nauczyciela rozwiązuje komputerowy,

dostateczny (S)
UCZEŃ:







z pomocą nauczyciela uruchamia wybrany program komputerowy,
z pomocą uruchamia płytę CD,
z pomocą nauczyciela pisze na klawiaturze, niektóre polskie znaki,
używa klawisz Enter i Spacja,
pisze proste wyrazy i zdania z pomocą nauczyciela
posługuje się z pomocą nauczyciela wybranymi narzędziami
przybornika programu Paint,
 uruchamia przeglądarkę internetową,
 z pomocą nauczyciela wpisuje adresy stron internetowych,
 zna przeznaczenie prawego i lewego przycisku myszki,

dopuszcający (2)
UCZEŃ:
 z pomocą pisze prosty tekst,
 korzysta z przybornika Paint z pomocą nauczyciela,
 potrzebuje dodatkowej pomocy przy wykonywaniu zadań,
niechętnie pracuje przy komputerze, unika samodzielnej pracy

