
Zajęcia komputerowe. Wymagania edukacyjne. KLASY I-III 

Klasa I Klasa II Klasa III 

I półrocze I półrocze I półrocze 

1. Posługuje się komputerem w 

zakresie uruchamiania programu z 

pomocą nauczyciela; 

- zna i nazywa główne elementy 

zestawu komputerowego (monitor, 

mysz, klawiatura). 

 

1. Sprawnie posługuje się komputerem w 

podstawowym  zakresie.  

1. Sprawnie posługuje się komputerem 

w podstawowym  zakresie. 

2. Posługuje się wybranymi grami 

komputerowymi. 

2. Posługuje się wybranymi programami i 

grami edukacyjnymi. 

2. Posługuje się wybranymi programami 

i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje 

zainteresowania i poszerzając zakres 

wiadomości: 

a) korzysta z opcji w poznanych 

programach(np. kopiowania, usuwanie, 

pogrubianie). 

 

3. Wyszukuje informacje i korzysta 

z nich: 

a) z pomocą nauczyciela przegląda 

wybrane strony internetowe. 

3. Wyszukuje informacje i korzysta z nich: 

a) przegląda stronę internetową szkoły; 

b) dostrzega elementy aktywne na stronie 

szkoły (dziennik elektroniczny, facebook). 

3. Wyszukuje informacje i korzysta z 

nich: 

a) przegląda wybrane przez nauczyciela 

strony internetowe (np. stronę swojej 

szkoły, dziennik elektroniczny); 

b) dostrzega elementy aktywne na 

stronie internetowej, nawiguje po 

stronach w określonym zakresie; 

c) odtwarza animacje i prezentacje  



II półrocze II półrocze II półrocze 

4. Tworzy teksty i rysunki: 

a) wpisuje za pomocą klawiatury 

litery i cyfry. 

4. Tworzy teksty i rysunki: 

a) pisze za pomocą klawiatury wyrazy i 

zdania; 

b) wykonuje rysunki za pomocą wybranego 

edytora grafiki. 

4. Tworzy teksty i rysunki: 

a) sprawnie pisze krótkie teksty w 

wybranym programie; 

b) wykonuje rysunki za pomocą 

wybranego edytora grafiki. 

 

5. Zna zagrożenia wynikające z 

korzystania z komputera, Internetu 

i multimediów: 

a) wie jak  korzystać z komputera, 

żeby nie narażać własnego 

zdrowia(prawidłowa pozycją ciała, 

odległość oczu od monitora); 

wie, że dzieci powinny korzystać z 

gier dostosowanych do wieku. 

5. Zna zagrożenia wynikające z korzystania 

z komputera, Internetu i multimediów: 

a) wie, że praca przy komputerze męczy 

wzrok, nadwyręża kręgosłup 

b) ogranicza kontakty społeczne; 

c) stosuje się do ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera i Internetu. 

5. Zna zagrożenia wynikające z 

korzystania z komputera, Internetu i 

multimediów: 

a) ma świadomość niebezpieczeństw 

wynikających z anonimowości 

kontaktów i podawania swojego adresu;  

b) stosuje się do ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera i Internetu. 

 


