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Komputer i praca w sieci komputerowej 
1 

niedostateczny 
2 

dopuszczający 
3 

dostateczny 
4 

dobry 
5 

bardzo dobry 
6 

celujący 

Uczen: Uczen: Uczen: Uczen: Uczen: Uczen: 

nie wie, że w pracowni 
komputerowej 
obowiązuje regulamin 

wie, że w pracowni 
obowiązuje regulamin 
pracowni komputerowej 
 

wymienia podstawowe 
zasady regulaminu 
pracowni komputerowej  
i przestrzega ich 

wymienia zasady 
regulaminu pracowni 
komputerowej 
i przestrzega ich 

omawia zasady 
regulaminu pracowni 
komputerowej 
i przestrzega ich 

modyfikuje lub tworzy 
regulamin pracowni 
komputerowej 

Teksty komputerowe 

1 2 3 4 5 6 

Uczen: Uczen: Uczen: Uczen: Uczen: Uczen: 

nie zna pojęcia edytor 
tekstu, 
nie potrafi przepisać 
krótkiego tekstu; nie 
zna sposobu zapisania  
wielkich i małych litery, 
polskich znaków 
diakrytycznych;  
nie zna pojęć: spacja, 
wiersz tekstu, kursor 
tekstowy;  
nie potrafi zaznaczyć 
tekstu; 
nie potrafi zmienić 
żadnych parametrów 
czcionki; 
nie potrafi usnąć 
znaków za pomocą 
klawisza Backspace 
i Delete; nie potrafi 
wyrównać akapitu do 
lewej, do prawej, do 
środka; 
 

wie, do czego służy 
edytor tekstu; 
pisze tekst, zawierający 
wielkie i małe litery oraz 
polskie znaki 
diakrytyczne;  
wyjaśnia pojęcia: 
spacja, wiersz tekstu, 
kursor tekstowy, strona 
dokumentu tekstowego, 
parametry czcionki; 
porusza się po tekście 
za pomocą kursora 
myszy i klawiszy 
sterujących kursorem; 
zaznacza blok tekstu; 
zmienia krój, rozmiar 
i kolor czcionki; 
usuwa znaki za pomocą 
klawisza Backspace 
i Delete;  
wyrównuje akapity do 
lewej, do prawej, do 
środka; 
 

wyjaśnia, do czego 
służy edytor tekstu; 
porusza się po tekście 
za pomocą kursora 
myszy; 
wyjaśnia pojęcia: strona 
dokumentu tekstowego, 
margines; 
usuwa znaki za pomocą 
klawisza Backspace 
i Delete;  
wyrównuje akapity do 
lewej, do prawej, do 
środka; 
zmienia krój, rozmiar 
i kolor czcionki; 
pod kierunkiem 
nauczyciela wstawia do 
tekstu rysunki ClipArt 
i obiekty WordArt; 
pod kierunkiem 
nauczyciela wstawia do 
tekstu prostą tabelę 
i wypełnia ją treścią  
 

wyjaśnia pojęcia: 
akapit, wcięcie, 
parametry czcionki; 
prawidłowo stosuje 
spacje przy znakach 
interpunkcyjnych; 
porusza się po tekście 
za pomocą kursora 
myszy i klawiszy 
sterujących kursorem; 
zna pojęcie: justowanie; 
justuje akapity; 
dodaje obramowanie 
i cieniowanie tekstu 
i akapitu; 
wykonuje operacje na 
fragmencie tekstu: 
zaznaczanie, 
wycinanie, kopiowanie 
i wklejanie go w inne 
miejsce w tym samym 
dokumencie; 
wymienia rodzaje 
umieszczenia obrazu 
względem tekstu; 

samodzielnie dodaje 
obramowanie 
i cieniowanie tekstu 
i akapitu; 
wykonuje operacje na 
fragmencie tekstu: 
zaznaczanie, 
wycinanie, kopiowanie 
i wklejanie go do innego 
dokumentu; 
wykonuje operacje na 
fragmencie tekstu: 
zaznaczanie, 
wycinanie, kopiowanie 
i wklejanie go w inne 
miejsce w tym samym 
dokumencie; 
samodzielnie formatuje 
tabelę; 
samodzielnie wstawia 
do tekstu fragment 
obrazu zapisanego w 
pliku oraz Autokształty 
(Kształy), rysunki 
ClipArt, obiekty WordArt 

samodzielnie wykonuje 
operacje na fragmencie 
tekstu: zaznaczanie, 
wycinanie, kopiowanie 
i wklejanie go do innego 
dokumentu; 
omawia zastosowanie 
poszczególnych 
rodzajów umieszczenia 
obrazu względem 
tekstu;  
omawia zasady 
i znaczenie 
poprawnego 
formatowania tekstu; 
w zadaniach 
projektowych wykazuje 
umiejętność 
prawidłowego łączenia 
grafiki i tekstu 



pod kierunkiem 
nauczyciela formatuje 
tabelę; 
pod kierunkiem 
nauczyciela wstawia do 
tekstu fragment obrazu 
zapisanego w pliku oraz 
Autokształty (Kształy) 

Tworzenie animacji za pomocą komputera 
1 2 3 4 5 6 

Uczen: Uczen: Uczen: Uczen: Uczen: Uczen: 

nie potrafi podać 
przykładów filmów 
animowanych 
utworzonych z 
wykorzystaniem techniki 
komputerowej, nie 
podejmuje próby 
projektowania prostych 
animacji 
 
 

pod kierunkiem 
nauczyciela korzysta z 
programu 
edukacyjnego, tworząc 
prostą animację  

projektuje proste 
animacje; 
korzysta z programu 
edukacyjnego 
przeznaczonego do 
tworzenia animacji  

wyjaśnia pojęcia: 
animacja, obraz 
animowany; 
pod kierunkiem 
nauczyciela tworzy 
proste animacje na 
zadany temat; 
pod kierunkiem 
nauczyciela zapisuje 
i odtwarza animacje 

projektuje i tworzy 
animacje, w tym 
animacje złożone; 
samodzielnie zapisuje 
i odtwarza animacje; 
modyfikuje i ponownie 
uruchamia 

potrafi samodzielnie 
odszukać opcje menu 
programu, potrzebne do 
rozwiązania zadania; 
tworzy złożone projekty, 
zawierające elementy 
animowane; 
bierze udział 
w konkursach 
informatycznych 

Tekst i grafika 
1 2 3 4 5 6 

Uczen: Uczen: Uczen: Uczen: Uczen: Uczen: 

nie potrafi wstawić do 
tekstu rysunków ClipArt 
i obiektów WordArt; 
nie potrafi wstawić do 
tekstu prostej tabeli 
i wypełnić treścią 
 

pod kierunkiem 
nauczyciela wycina, 
kopiuje i wkleja 
fragmenty rysunku  
pod kierunkiem 
nauczyciela wstawia do 
tekstu rysunki ClipArt 
i obiekty WordArt 
pod kierunkiem 
nauczyciela wstawia do 
tekstu prostą tabelę 
i wypełnia ją treścią 
 

wycina, kopiuje i wkleja 
fragmenty rysunku 
wybranym przez siebie 
sposobem 
wstawia do tekstu 
rysunki ClipArt i obiekty 
WordArt, wstawia do 
tekstu prostą tabelę 
i wypełnia ją treścią; 
pod kierunkiem 
nauczyciela formatuje 
tabelę; 
pod kierunkiem 

wycina, kopiuje i wkleja 
fragmenty rysunku 
różnymi sposobami 
samodzielnie formatuje 
tabelę;  
samodzielnie wstawia 
do tekstu fragment 
obrazu zapisanego 
w pliku oraz 
Autokształty 

sprawnie formatuje 
tabelę; 
sprawnie wstawia do 
tekstu fragment obrazu 
zapisanego w pliku oraz 
Autokształty, rysunki 
ClipArt, obiekty WordArt 
 

w zadaniach 
projektowych wykazuje 
umiejętność 
prawidłowego łączenia 
grafiki i tekstu 
tworząc projekty 
wykazuje aktywność 
i dużą pomysłowość 
przygotowuje prace na 
konkursy informatyczne 



nauczyciela wstawia do 
tekstu fragment obrazu 
zapisanego w pliku oraz 
Autokształty 
 

 


