
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 6 

zgodne z programem „Lubię to!” do zajęć komputerowych dla klas 4–6 

Podstawa programowa 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku, Nr 4, poz. 17). 

I. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

Ocenie podlegają: sprawdziany, testy (testy online), kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace 
domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

Ocenie podlegają: sprawdziany, testy (testy online), kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace 
domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

Ocenie podlegają: ćwiczenia praktyczne, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na 
lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, 
nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia, 

• staranność i estetykę. 
2. Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy 

i umiejętności ucznia. 

• Sprawdzian planuje się na zakończenie działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

• Kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy oraz sposób przechowywania prac są zgodne z PSO. 

• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań 
edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego. 

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac. 
3. Kartkówki (testy, testy online) są przeprowadzane w formie pisemnej lub praktycznej na komputerze, a 

ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek 
lekcyjnych. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 

• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie 
dłuższym niż 15-20 minut. 

4. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów 
lub ocen. 

5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych 
przez ucznia podczas lekcji. Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 
samodzielność, poprawność i estetykę wykonania. 

6. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe 
wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj 
pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 
7. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych 

i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w PSO. 



II. Wymagania na poszczególne oceny 

1. Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą 
naukę, bez których nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywać 
prostych zadań nawiązujących do życia codziennego.  

Uczeń: 

• uruchamia program Pivot,  

• tworzy (z pomocą nauczyciela) „skokową” animację w programie Pivot,  

• uruchamia okno tworzenia nowej postaci w programie Pivot,  

• tworzy (z pomocą nauczyciela) postać i umieszcza ją w animacji programu Pivot,  

• zapisuje animację jako projekt programu Pivot,  

• zapisuje pracę stworzoną w programie Pivot jako animację z rozszerzeniem gif, 

• buduje w programie Scratch proste skrypty określające ruch postaci po scenie, 

• uruchamia skrypty i zatrzymuje ich działanie, 

• buduje w programie Scratch proste skrypty określające sterowanie postacią za pomocą klawiatury, 

• buduje prosty skrypt powodujący wykonanie mnożenia dwóch liczb, 

• usuwa postaci z projektu tworzonego w programie Scratch, 

• nazywa poznany na lekcji arkusz kalkulacyjny,  

• wskazuje elementy okna arkusza kalkulacyjnego, 

• rozróżnia w arkuszu kursor komórki aktywnej, tekstowy i myszy, 

• zna interfejs edytora grafiki GIMP, 

• stosuje narzędzia i warstwy w edytorze grafiki GIMP, 

• zaznacza, kopiuje, wycina i wkleja fragmenty obrazu w edytorze grafiki GIMP. 

2. Wymagania na ocenę dostateczną obejmują wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, 
przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki. 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych): 

 
• tworzy w programie Pivot niedokładną animację przedstawiająca idącą postać,  

• samodzielnie tworzy postać i umieszcza ją w projekcie programu Pivot,  

• tworzy tło do animacji programu Pivot w programie Paint,  

• tworzy w programie Pivot animację przedstawiającą pracę kucharzy (wg opisu z podręcznika), 

• zmienia tło sceny w projekcie, 

• tworzy tło z tekstem, 

• zmienia wygląd, nazwę i wielkość duszków w programie Scratch, 

• tworzy zmienne i ustawia ich wartości w programie Scratch, 

• omawia przeznaczenie arkusza kalkulacyjnego i opisuje budowę okna programu, 

• rozumie pojęcia: arkusz kalkulacyjny, kolumna, wiersz, komórka, pole nazwy, obszar roboczy, adres 
komórki, zakres komórek, komórka aktywna, 

• przy pomocy nauczyciela wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i 
interpretuje, 

• rozumie pojęcia: pasek formuły, formuła, 

• umieszcza w komórkach dane przez kopiowanie lub wypełnianie, 

• według wskazówek nauczyciela tworzy wykresy na podstawie zgromadzonych danych, 

• z pomocą nauczyciela sortuje zgromadzone dane, 

• omawia przeznaczenie warstw obrazu w programie GIMP, 

• tworzy i usuwa warstwy w programie GIMP, 

• stosuje podstawowe narzędzia Selekcji, 

• używa warstw programu GIMP do tworzenia fotomontaży. 



3. Wymagania na ocenę dobrą obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są 
przydatne na kolejnych poziomach kształcenia. 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych i podstawowych): 

• tworzy w programie Pivot płynną animację przedstawiająca idącą postać,  

• tworzy w programie Pivot dodatkowe elementy animacji, np. stół,  

• zmienia kolory przedmiotów w trakcie animacji programu Pivot, 

• wyjaśnia pojęcia: arkusz kalkulacyjny, kolumna, wiersz, komórka, pole nazwy, obszar roboczy, adres 
komórki, zakres komórek, komórka aktywna, 

• zgodnie z instrukcją wykonuje obliczenia, wykorzystując w formułach funkcje: SUMA, ŚREDNIA, 

• wykonuje obliczenia, wykorzystując w formułach funkcję SUMA, ŚREDNIA, 

• sortuje zgromadzone dane, 

• stosuje bloki powodujące obrót duszka, 

• stosuje bloki powodujące ukrycie i pokazanie duszka, 

• ustawia w skrypcie wykonanie przez duszka kroków wstecz, 

• określa w skrypcie losowanie wartości zmiennych, 

• określa w skrypcie wyświetlenie działania z wartościami zmiennych oraz pola do wpisania odpowiedzi, 

• stosuje bloki określające instrukcje warunkowe oraz bloki powodujące powtarzanie poleceń, 

• ustawia parametry skanowania obrazu, 

• wykonuje w programie GIMP operacje dotyczące koloru, 

• używa skrótów klawiszowych do wycinania, kopiowana i wklejania fragmentów obrazu, 

• używa narzędzi Wypełnienia kolorem oraz warstwy - Pędzel w programie GIMP, 

• zmienia kolejność warstw obrazu w programie GIMP. 

4. Wymagania na ocenę bardzo dobrą obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu 
trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych. 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających): 

• tworzy w programie Pivot płynną animację przedstawiająca idącą postać,  

• wstawia tło do animacji programu Pvot,  

• w sposób pomysłowy i twórczy, z dbałością o szczegóły przygotowuje animację w programie Pivot, 

• dodaje do projektu programu Scratch nowe duszki, 

• używa bloków określających styl obrotu duszka, łączy wiele bloków określających wyświetlenie 
komunikatu o dowolnej treści, 

• objaśnia poszczególne etapy tworzenia skryptu, 

• tworzy wykresy na podstawie zgromadzonych danych, 

• samodzielnie wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje, 

• samodzielnie sortuje zgromadzone dane, 

• łączy warstwy w obrazach tworzonych w programie GIMP, 

• wskazuje różnice między warstwą Tło a innymi warstwami obrazów w programie GIMP, 

• pracuje na warstwach w programie GIMP, 

• korzysta z przekształceń obrazów w programie GIMP. 

5. Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach 

trudnych, złożonych i nietypowych. 


