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ZAJĘCIA  KOMPUTEROWE

Przedmiotowy System Oceniania
dla klas IV - VI 
  
PROGRAM: (Grażyna Koba, Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV – VI)

W czasie kształcenia informatyki w szkole podstawowej uczeń powinien osiągnąć następujące umiejętności:
Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń 
 i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.
Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, 
a także do rozwijania zainteresowań.

Organizacja pracy:
Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
Sprawdziany po zrealizowanym dziale są obowiązkowe. Są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Sprawdziany mogą być pisemne i/lub praktyczne. Uczeń ma prawo otrzymać sprawdzoną pracę w ciągu 2 tygodni.
Uczeń nieobecny z przyczyn losowych na sprawdzianie musi go napisać w terminie ustalonym przez nauczyciela.
Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną.
Poprawa sprawdzianów jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie uzgodnionym 
z nauczycielem. Poprawiać może uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą. Uczeń pisze ją tylko raz. Ocena uzyskana z poprawianego sprawdzianu jest ostateczną. Jeżeli uczeń, poprawiający ocenę dopuszczającą, otrzyma niższą lub taką samą ocenę z poprawy, traci możliwość poprawy następnych prac w tym samym semestrze.
Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane, obejmują 3 ostatnie jednostki lekcyjne i nie podlegają poprawie. Uczeń ma prawo otrzymać sprawdzoną pracę w ciągu tygodnia.
Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze, na początku lekcji, zgłosić nieprzygotowanie się do zajęć – nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. Przez nieprzygotowanie się do zajęć rozumiemy: brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, podręcznika,    potrzebnych pomocy oraz niegotowość do odpowiedzi. Fakt ten zostanie odnotowany literą „n”. Nie zwalnia to ucznia z pracy na lekcji. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
Uczeń ma prawo do dnia bez ocen niedostatecznych tj. 13 każdego miesiąca.
Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za 3 zgromadzone plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach. W niektórych przypadkach, gdy podczas jednych zajęć uczeń wykaże się szczególną aktywnością może od razu otrzymać ocenę.
Jeżeli uczeń nie wywiązuje się z obowiązków, nie pracuje na lekcji może otrzymać minus.           Za 3 minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
Podobne konsekwencje ponosi uczeń, jeśli łamie zasady bhp, regulamin lub Netykietę,                za 3 minusy otrzymuje ocenę niedostateczną.

Zasady oceniania
Sposoby oceniania:
     -  testy pisemne,
     -  sprawdziany i ćwiczenia praktyczne 
     -  kartkówki,
     -  prace domowe,
     -  aktywność na lekcji,
     -  wysiłek ucznia,
     -  stosunek do przedmiotu,
     -  przygotowanie do lekcji,
     -  bhp, regulamin pracowni, Netykieta,
     -  inne osiągnięcia ucznia (np. udział w konkursach).

Ocenie podlegają:
a)	praca na lekcji:
·	ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji,
·	odpowiedzi ustne,
·	jakość pracy i aktywność na lekcji,
·	współpraca w grupie; 
·	przestrzeganie zasad bhp, regulaminu pracowni i Netykiety.
b)	sprawdziany wiadomości i umiejętności (pisemne i/lub praktyczne) po zrealizowanym dziale, 
c)	kartkówki,
d)	prace domowe:
	bieżące – utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji,

długoterminowe – stanowiące pracę nad projektem tematycznym,
	prace nieobowiązkowe – będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia wiadomości i umiejętności;
e)	przygotowanie do lekcji,
f)	inne osiągnięcia ucznia (np. udział w konkursach),

Zasady wystawiania ocen i kryteria oceniania:
Uczeń jest oceniany w zakresie wiadomości i umiejętności oraz w zakresie postaw w stosunku do przedmiotu zajęcia komputerowe.
Ocena wyrażona jest w stopniach szkolnych (1-6), przewidywane są również znaki „+” i „-” przy ocenach cząstkowych.
Sprawdziany, ćwiczenia praktyczne i kartkówki oceniane są według ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem osiągnięć ucznia.
Oceniając odpowiedzi ustne oraz prace domowe stawia się stopnie w zależności od obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności.

Punkty uzyskane ze sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg skali:
OCENA
%  WYKONANYCH  ZADAŃ
        celujący                   6
100% - 98%
        bardzo dobry +       5+
97% - 96%
        bardzo dobry          5
95% - 90%
        bardzo dobry -        5-
89% - 88%
        dobry +                   4+
87% - 86%
        dobry                      4
85% - 70%
        dobry -                    4-
69% - 68%
        dostateczny +         3+
67% - 66%
        dostateczny            3
65% - 51%
        dostateczny -          3-
50% - 49%
        dopuszczający  +    2+
48% - 47%
        dopuszczający        2
46% - 35%
        dopuszczający -      2-
34% - 30%
        niedostateczny        1
29% - 0%

6.	Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie przynajmniej trzech ocen cząstkowych,              a roczną na podstawie oceny śródrocznej i co najmniej trzech ocen cząstkowych z drugiego półrocza.

Sposoby informowania uczniów i rodziców o wynikach:
   -  ustne uzasadnienie oceny,
   -  recenzje prac pisemnych,
   -  udostępnienie prac pisemnych rodzicom,
   -  indywidualne rozmowy z rodzicami.





















WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KLASA  IV


Ocena CELUJĄCA

	Zna zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich.
	Zna zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce.
	Wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera, Internetu                              i multimediów.
	Potrafi krótko wyjaśnić, jaką rolę spełniają komputery w życiu człowieka.

Korzysta z programów edukacyjnych. Wie, że nie wolno bezprawnie kopiować programów         i kupować ich nielegalnych kopii.
Omawia przeznaczenie niektórych elementów zestawu komputerowego zamkniętych we wspólnej obudowie.
	Wie, czym jest system operacyjny. Wymienia cechy środowiska graficznego.
	Samodzielnie pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów.
Samodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze. Odszukuje pliki w strukturze folderów. Otwiera pliki. Potrafi zmienić nazwę istniejącego pliku i folderu.
	Tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (kwadratów, okręgów). Stosuje kolory niestandardowe. Samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go do innego rysunku.
Formatuje tekst. Omawia zasady i znaczenie poprawnego formatowania tekstu. Używa ze zrozumieniem pojęcia: wcięcie. Wstawia wcięcie pierwszego wiersza w akapicie. Wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu.
	Samodzielnie stosuje metodę przeciągnij i upuść.
	Zna elementy okna przeglądarki internetowej oraz ich przeznaczenie. Samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej, wyszukuje hasła w encyklopediach internetowych i słownikach.
	Przestrzega netykiety. 
	Wymienia podstawowe sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi.
	Potrafi samodzielnie odszukać i uruchomić wybrany program komputerowy.
Potrafi wskazać podobieństwa i różnice w budowie różnych okien programów.
Rozróżnia pliki programów (Paint, WordPad, Word) po ich rozszerzeniach.
Zna i stosuje podstawowe skróty klawiaturowe (Carl+C, Carl+X, Carl+V).                                
	Twórczo i samodzielnie wykonuje wszystkie zadania. Samodzielnie korzysta 
      z dostępnych opcji programu.
	Jest bardzo aktywny, zaangażowany oraz szanuje pracę innych.
	Wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach.
	Bierze udział w ewentualnych konkursach komputerowych i osiąga w nich sukcesy.







Ocena BARDZO DOBRA

Spełnia wymagania na ocenę dobrą.
	Zna zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich.
	Zna zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce.
	Wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera, Internetu              i multimediów.
	Potrafi krótko wyjaśnić, jaką rolę spełniają komputery w życiu człowieka.
Korzysta z programów edukacyjnych. Wie, że nie wolno bezprawnie kopiować programów         i kupować ich nielegalnych kopii.
Omawia przeznaczenie niektórych elementów zestawu komputerowego zamkniętych we wspólnej obudowie.
	Wie, czym jest system operacyjny. Wymienia cechy środowiska graficznego.
	Samodzielnie pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów.
Samodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze. Odszukuje pliki w strukturze folderów. Otwiera pliki. Potrafi zmienić nazwę istniejącego pliku i folderu.
	Tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (kwadratów, okręgów). Stosuje kolory niestandardowe. Samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go do innego rysunku.
Formatuje tekst. Omawia zasady i znaczenie poprawnego formatowania tekstu. Używa ze zrozumieniem pojęcia: wcięcie. Wstawia wcięcie pierwszego wiersza w akapicie. Wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu.
	Samodzielnie stosuje metodę przeciągnij i upuść.
	Zna elementy okna przeglądarki internetowej oraz ich przeznaczenie. Samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej, wyszukuje hasła w encyklopediach internetowych i słownikach.
	Przestrzega zasad netykiety.
	Wymienia podstawowe sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi.

Ocena DOBRA

	Spełnia wymagania na ocenę dostateczną.
	Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

Wymienia elementy zestawu komputerowego i omawia ich ogólne przeznaczenie. Wymienia niektóre elementy zestawu komputerowego zamknięte we wspólnej obudowie.
Wykonuje operacje na oknie programu. Z pomocą nauczyciela pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów.
Samodzielnie wykonuje operacje w oknie programu.
Wie, co to jest program komputerowy.
	Omawia przykłady zastosowania komputera.
	Samodzielnie zapisuje dokument w pliku w wybranej lokalizacji. Z niewielką pomocą nauczyciela otwiera istniejący dokument. Przegląda dokument, zmienia  i ponowne zapisuje pod tą samą lub inną nazwą w wybranej lokalizacji.
	Zakłada nowe foldery. Potrafi odpowiednio nazwać folder.
Wprowadza napisy w obszarze rysunku ustalając parametry czcionki takie, jak: krój, rozmiar, kolor, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie. Wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku.
	Używa ze zrozumieniem pojęć: akapit, parametry czcionki. Wstawia puste wiersze między akapitami. Prawidłowo stosuje spacje przy znakach interpunkcyjnych i nawiasach. Zna pojęcie: justowanie. Justuje akapity. Wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie     i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie.
	Używa ze zrozumieniem pojęć: adres internetowy. Podaje przykłady usług internetowych. Korzysta z wyszukiwarki internetowej.


Ocena DOSTATECZNA

Spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą.
	Zna zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze oraz stara się ich przestrzegać.
Podaje przeznaczenie elementów podstawowego zestawu komputerowego.
Używa ze zrozumieniem pojęć: pulpit, ikona, pasek zadań, przycisk Start, przyciski, kursor, plik.
Potrafi samodzielnie i poprawnie zalogować się do szkolnej sieci komputerowej 
i wylogować się.
Uruchamia programy z wykazu programów w menu Start.
Nazywa elementy okna programu. Według wskazówek nauczyciela wykonuje operacje na oknie programu.
Wykonuje podstawowe operacje w oknie programu.
Podaje przykłady zastosowania komputera. Posługuje się grami edukacyjnymi.
Z niewielką pomocą nauczyciela zapisuje dokument w pliku we wskazanej lokalizacji. Potrafi odpowiednio nazwać plik. Z niewielką pomocą nauczyciela odszukuje określone pliki.
Wie do czego służy folder. Pod kierunkiem nauczyciela zakłada nowe foldery.
Wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki. Tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Linia, Gumka). Tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, elips). Wypełnia kolorem obszary zamknięte. Pod kierunkiem nauczyciela wprowadza napisy w obszarze rysunku.
	Wyjaśnia, do czego służy edytor tekstu. Pisze tekst. Używa ze zrozumieniem pojęć: strona dokumentu tekstowego, margines. Zaznacza fragment tekstu, zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki, pochyla, pogrubia i podkreśla tekst. Usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace lub Delete. Wyrównuje akapity do lewej, do prawej, do środka.
	Używa ze zrozumieniem pojęć: Internet, strona internetowa. Podaje przykłady informacji, jakie można wyszukać w Internecie. Otwiera i przegląda wskazane strony internetowe          w przeglądarce. Pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej.
	Stara się przestrzegać podstawowych zasad netykiety.
Potrafi podać ogólne niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z Internetu oraz zarażenia wirusem komputerowym, wie jak można im zapobiegać.
	Pod kierunkiem nauczyciela korzysta z Pomocy dostępnej w programach.

Ocena DOPUSZCZAJĄCA

	Dba o porządek na stanowisku komputerowym. Zna podstawowe zasady bezpiecznej               i higienicznej pracy przy komputerze, ale nie zawsze ich przestrzega.
	Posługuje się myszą i klawiaturą.

Rozpoznaje komputer stacjonarny i przenośny.
Rozróżnia i poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego.
Wymienia przynajmniej trzy zastosowania komputera w życiu codziennym.
Wie, że do wykonywania określonych czynności na komputerze niezbędne są programy komputerowe.
Z pomocą nauczyciela poprawnie loguje się do szkolnej sieci komputerowej i kończy pracę    z komputerem.
Uruchamia programy korzystając z ikon na pulpicie. Potrafi poprawnie zakończyć pracę programu.
Pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu.
	Zapisuje dokument w pliku, w folderze domyślnym.
	Pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku w wybranej lokalizacji oraz odszukuje zapisane pliki i otwiera je.
	Pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Linia, Gumka). Używa kolorów.
Pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne. Wybiera krój, rozmiar i kolor czcionki przed napisaniem tekstu. Używa ze zrozumieniem pojęć: wiersz tekstu, kursor tekstowy. Usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace.
Wymienia przykłady różnych źródeł informacji. Potrafi uruchomić przeglądarkę internetową. Pod kierunkiem nauczyciela otwiera i przegląda wskazane strony internetowe w przeglądarce.
Podaje przykłady różnych sposobów komunikacji. 
	Jest świadom istnienia wirusów komputerowych oraz zagrożeń wynikających z korzystania   z komputera, Internetu i multimediów.

Ocena NIEDOSTATECZNA

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.





KLASA  V
Ucznia obowiązują również wymagania z klasy czwartej.

Ocena CELUJĄCA

Wyjaśnia, czym jest BIOS i jaka jest jego rola w działaniu komputera;
	Rozróżnia rodzaje pamięci: ROM i RAM;
Zna podstawowe rodzaje licencji komputerowych i zasady korzystania z nich;
	Przegląda zasoby wybranego komputera, sprawdza ilość wolnego miejsca na dysku;
	Rysuje wielokąty o kątach: 45° i 90°.

Tworzy nowe rysunki i precyzyjnie modyfikuje rysunki gotowe, korzystając z poznanych możliwości edytora grafiki.
Wie, jaka jest funkcja karty graficznej.
Przegląda zasoby wybranego komputera; sprawdza ilość wolnego miejsca na dysku.
Omawia nośniki pamięci masowej, podając przykładowe pojemności.
	Samodzielnie formatuje tabelę.

Samodzielnie wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty (Kształy), rysunki ClipArt, obiekty WordArt
Samodzielnie potrafi ustalić podstawowe parametry drukowania.
Rozróżnia pliki tekstowe i graficzne po ich rozszerzeniach.
	Potrafi samodzielnie przenieść lub skopiować plik do innego folderu na dysku twardym     i na inny nośnik.
	Potrafi zmienić nazwę istniejącego pliku i folderu.
	Samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności,        a w razie potrzeby korzysta z Pomocy do programu; 
	Umie wysyłać wiadomości elektroniczne, odpowiadać na listy. Umie wysyłać wiadomości    do kilku odbiorców, umie wysłać wiadomość z załącznikiem, umie korzystać z książki adresowej;
	Wyjaśnia pojęcia: czat, komunikator internetowy, serwis społecznościowy, blog.

Wie, na czym polega cyberprzemoc.
	Omawia zagrożenia wynikające z komunikowania się przez Internet z nieznajomymi osobami.
	Potrafi podać różnicę między trybami Budowanie i Czarowanie w programie Baltie;
	Wskazuje różnicę pomiędzy trybami Czarowanie i Programowanie;
	Pisze proste programy w Baltiem, w których stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności.
Zna właściwości Baltiego (Widzialność, Czarowanie z chmurką, Szybkość).
Określa współrzędne pola (kolumnę, wiersz).
Tworzy program, korzystając z opisu w podręczniku.
Definiuje przedmiot animowany.
Określa kolejność odtwarzania animacji, stosuje równoczesną animację kilku przedmiotów.
Potrafi przygotować prostą animację w programie Baltie, stosując wybrane właściwości Baltiego według opisu w podręczniku.
Zmienia pozycję Baltiego, ustalając odpowiednie współrzędne.
Potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania.
Samodzielnie tworzy programy w środowisku Baltie, stosując wielokrotne powtarzanie tych samych czynności.
	Potrafi samodzielnie ustalić współrzędne pola, aby zmienić pozycję Baltiego.
	W razie potrzeby korzysta z Pomocy programu.
Właściwie planuje pracę w grupie, przydzielając zadania szczegółowe uczestnikom projektu.
	Potrafi pełnić funkcję koordynatora grupy.
Potrafi samodzielnie zgromadzić właściwe materiały i wykorzystać je w projekcie.
	Jest bardzo aktywny, zaangażowany oraz szanuje pracę innych.
	Wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach.
	Bierze udział w ewentualnych konkursach komputerowych i osiąga w nich sukcesy.
Zna i stosuje skróty klawiaturowe.                    






Ocena BARDZO DOBRA

Wyjaśnia, czym jest BIOS i jaka jest jego rola w działaniu komputera.
	Rozróżnia rodzaje pamięci: ROM i RAM.
	Przegląda zasoby wybranego komputera, sprawdza ilość wolnego miejsca na dysku.                                                                                           
	Rysuje wielokąty o kątach: 45° i 90°.
	Tworzy nowe rysunki i precyzyjnie modyfikuje rysunki gotowe, korzystając z poznanych możliwości edytora grafiki.

Wie, jaka jest funkcja karty graficznej.
Przegląda zasoby wybranego komputera, sprawdza ilość wolnego miejsca na dysku.
Omawia nośniki pamięci masowej, podając przykładowe pojemności.
	Samodzielnie formatuje tabelę.

Samodzielnie wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty (Kształy), rysunki ClipArt, obiekty WordArt.
Samodzielnie potrafi ustalić podstawowe parametry drukowania.
Rozróżnia pliki tekstowe i graficzne po ich rozszerzeniach.
	Potrafi samodzielnie przenieść lub skopiować plik do innego folderu na dysku twardym             i na inny nośnik.
	Potrafi zmienić nazwę istniejącego pliku i folderu.

Potrafi kopiować, przenosić i usuwać foldery.
Samodzielnie korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych. 
Umie wysyłać wiadomości elektroniczne, odpowiadać na listy. Umie wysyłać wiadomości    do kilku odbiorców, umie wysłać wiadomość z załącznikiem, umie skorzystać z książki adresowej;
	Wyjaśnia pojęcia: czat, komunikator internetowy, serwis społecznościowy, blog.
Wie, na czym polega cyberprzemoc.
	Omawia zagrożenia wynikające z komunikowania się przez Internet z nieznajomymi osobami.
	Potrafi podać różnicę między trybami Budowanie i Czarowanie w programie Baltie;
	Pisze proste programy w Baltiem, w których stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności.
	Zna właściwości Baltiego (Widzialność, Czarowanie z chmurką, Szybkość).
Określa współrzędne pola (kolumnę, wiersz).
	Tworzy program, korzystając z opisu w podręczniku.
	Definiuje przedmiot animowany.
	Określa kolejność odtwarzania animacji, stosuje równoczesną animację kilku przedmiotów.
	Potrafi przygotować prostą animację w programie Baltie, stosując wybrane właściwości Baltiego według opisu w podręczniku.
	Zmienia pozycję Baltiego, ustalając odpowiednie współrzędne.
	Potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania.
	W razie potrzeby korzysta z Pomocy programu.
	Właściwie planuje pracę w grupie, przydzielając zadania szczegółowe uczestnikom projektu.




Ocena DOBRA

	Spełnia wymagania na ocenę dostateczną.
	Wie co to jest pamięć RAM;
	Rysuje wielokąty o zadanej liczbie boków.

Potrafi poprawnie nazwać narysowane figury.
	Dba o precyzyjne wykonanie rysunku; wykorzystuje linie siatki.
	Wie, co to są zasoby komputera.
	Kopiuje pliki na inny nośnik pamięci.
	Otwiera program zapisany w pliku, modyfikuje go i zapisuje pod tą samą nazwą w tym samym folderze.
	Potrafi przygotować dokument komputerowy do druku.
	Potrafi usuwać wskazane pliki i foldery.
Dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu.
	Wykonuje obramowanie strony.

Wymienia rodzaje umieszczenia obrazu względem tekstu. 
	Z niewielką pomocą umieszcza na jednej kartce rysunki i teksty.
Pod kierunkiem nauczyciela formatuje tabelę.
Pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty (Kształy).
	Samodzielnie modyfikuje wygląd WordArtu.
Umie wysyłać wiadomości elektroniczne, umie wysłać wiadomość z załącznikiem.
	Wie, na czym polega cyberprzemoc.
	Omawia zagrożenia wynikające z komunikowania się przez Internet z nieznajomymi osobami.
	Wie, co oznacza pojęcie multimedia.
	Przy niewielkiej pomocy nauczyciela korzysta z Pomocy do programu.
	W programie Baltie wybiera przedmioty z różnych banków przedmiotów, budując sceny.
	Pisze proste programy w Baltiem używając podstawowych poleceń.
	Zna właściwości Baltiego (Widzialność, Szybkość).
	Określa współrzędne pola (kolumnę, wiersz).
	Potrafi przygotować prostą animację w programie Baltie, stosując wybrane właściwości Baltiego według opisu w podręczniku i z pomocą nauczyciela.
	Zmienia położenie animowanego przedmiotu.

Ocena DOSTATECZNA

	Spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą.
	Tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując narzędzia malarskie: Krzywa 
i Wielokąt.

Tworzy rysunki składające się z wielokątów.
	Przekształca obraz: wykonuje odbicia lustrzane, obroty, pochylanie i rozciąganie obrazu.
	Wie, z czego składa się obraz komputerowy.
	Tworzy nowe rysunki i modyfikuje gotowe rysunki, korzystając z poznanych możliwości edytora grafiki.
	Zna nośniki pamięci masowej.
	Z pomocą nauczyciela kopiuje pliki na wskazany nośnik pamięci.
	Wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwać pliki.
	Wstawia do tekstu rysunki ClipArt i obiekty WordArt.

Wstawia do tekstu prostą tabelę i wypełnia ją treścią.
	Z pomocą nauczyciela wstawia do tekstu obraz z pliku.
	Drukuje rysunki i teksty.
	Z pomocą nauczyciela korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych.

Umie wysyłać wiadomości elektroniczne, z pomocą nauczyciela umie wysłać wiadomość       z załącznikiem.
	Omawia zagrożenia wynikające z komunikowania się przez Internet z nieznajomymi osobami.
	Z pomocą nauczyciela pisze proste programy w Baltiem używając podstawowych poleceń.
	Potrafi przygotować prostą animację w programie Baltie, stosując wybrane właściwości Baltiego według opisu w podręczniku i z pomocą nauczyciela.
	Z pomocą nauczyciela określa współrzędne pola (kolumnę, wiersz).
	Z niewielką pomocą nauczyciela stosuje zmianę pozycji Baltiego.

Ocena DOPUSZCZAJĄCA

	Pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując narzędzia malarskie: Krzywa i Wielokąt.
	Zna zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu komputerowego.
	Z pomocą nauczyciela przekształca obraz: wykonuje odbicia lustrzane, obroty, pochylanie i rozciąganie obrazu.
	Korzysta z narzędzia Lupa do powiększania obrazu.

Pod kierunkiem nauczyciela drukuje rysunki i teksty.
	Rozróżnia nośniki pamięci masowej.
Pod kierunkiem nauczyciela przenosi i usuwa pliki.
	Wie, że nie należy kopiować programu w celu sprzedaży lub pożyczenia.
	Wie, że korzystając z programu komputerowego, należy pamiętać o przestrzeganiu warunków określonych w umowie licencyjnej.
Pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu rysunki ClipArt i obiekty WordArt.
Pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu prostą tabelę i wypełnia ją treścią.
Pod kierunkiem nauczyciela korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego                   do tworzenia programów komputerowych.
	Uruchamia program Baltie.
	Buduje sceny, korzystając z możliwości zastępowania i kopiowania przedmiotów.
	Posługuje się programem Baltie w trybie Czarowanie, sterując obiektem (czarodziejem Baltie) na ekranie: w przód, w lewo, w prawo.
	Z pomocą nauczyciela pisze proste programy w Baltiem używając podstawowych poleceń.
	Z pomocą nauczyciela zmienia położenie animowanego przedmiotu.
	Współpracuje w grupie, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe.

ocena NIEODPOWIEDNIA
Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

KLASA  VI
Ucznia obowiązują również wymagania z klasy czwartej i piątej

Ocena CELUJĄCA

	Wykonuje obliczenia na kalkulatorze komputerowym, korzystając z pamięci kalkulatora.

Zna budowę arkusza kalkulacyjnego i określa pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, adres komórki, zakres komórek.
Wprowadza do komórek dane liczbowe i teksty.
Tworzy proste formuły, w których używa adresów komórek.
Tworzy formuły, w których używa adresy komórek i stosuje funkcję suma, iloczyn.
Wie, jak automatycznie umieścić w kolumnie tabeli kolejne liczby naturalne, dni tygodnia, nazwy miesięcy czy formuły.
Potrafi utworzyć formułę potrzebną do rozwiązania prostego zadania.
Wstawia i usuwa wiersze (kolumny).
Projektuje tabelę w arkuszu kalkulacyjnym, umieszczając dane w komórkach.
	Korzysta z Pomocy do programu.
	Tworzy prosty wykres kolumnowy i kołowy dla jednej serii danych.
Umieszcza na wykresie tytuł, legendę, opis osi X i inne elementy.
Zmienia typ wykresu.
Formatuje elementy wykresu.
Wymienia i omawia sposoby prezentowania informacji i podaje przykłady urządzeń umożliwiających przedstawianie prezentacji.
Wymienia etapy i zasady przygotowywania prezentacji multimedialne.
	Umieszcza na slajdach tekst i grafikę oraz zmienia tło slajdu.
	Potrafi uzyskać efekt przezroczystości tła na slajdzie.
Potrafi zastosować odpowiedni rodzaj slajdu do prezentowanych informacji.
Dba o zachowanie właściwego doboru kolorów tła i tekstu na slajdzie.
	Wykonuje prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę.
	Wyjaśnia, czym jest animacja komputerowa.
Dodaje wybrane animacje do elementów slajdów.
Modyfikuje animacje.
Usuwa wstawione animacje.
Dodaje przejścia slajdów.
Potrafi ustalić szybkość przebiegu animacji, kierunek pojawiania się elementu.
Tworzy prezentację multimedialną na podany temat.
Stosuje różne funkcje dostępne pod przyciskiem Autosumowanie (m.in. max, średnia) i analizuje formuły tych funkcji.
Samodzielnie tworzy formuły oparte na adresach komórek.
	Samodzielnie modyfikuje poszczególne elementy wykresu.
	Potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować prezentację multimedialną na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia.
	Rozróżnia rodzaje efektów animacji i potrafi odpowiednio dobrać rodzaje efektów animacji do elementów umieszczonych na slajdach.
Pisze proste programy w Baltiem, w których stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności.
Zna właściwości Baltiego (Widzialność, Czarowanie z chmurką, Szybkość).
Określa współrzędne pola (kolumnę, wiersz).
Tworzy program, korzystając z opisu w podręczniku.
Definiuje przedmiot animowany.
Określa kolejność odtwarzania animacji, stosuje równoczesną animację kilku przedmiotów.
Potrafi przygotować prostą animację w programie Baltie, stosując wybrane właściwości Baltiego według opisu w podręczniku.
Zmienia pozycję Baltiego, ustalając odpowiednie współrzędne.
Potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania.
Samodzielnie tworzy programy w środowisku Baltie, stosując wielokrotne powtarzanie tych samych czynności.
	Potrafi samodzielnie ustalić współrzędne pola, aby zmienić pozycję Baltiego.
	Potrafi pełnić funkcję koordynatora grupy.
	Potrafi samodzielnie zgromadzić właściwe materiały i wykorzystać je w projekcie.
	Jest bardzo aktywny, zaangażowany oraz szanuje pracę innych.
	Wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach.
	Bierze udział w ewentualnych konkursach komputerowych i osiąga w nich sukcesy.
	Zna i stosuje skróty klawiaturowe.                   

ocena BARDZO DOBRA

Wykonuje obliczenia na kalkulatorze komputerowym, korzystając z pamięci kalkulatora.
	Zna budowę arkusza kalkulacyjnego i określa pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, adres komórki, zakres komórek.
	Wprowadza do komórek dane liczbowe i teksty.
	Tworzy proste formuły, w których używa adresów komórek.
	Tworzy formuły, w których używa adresy komórek i stosuje funkcję suma, iloczyn.
	Wie, jak automatycznie umieścić w kolumnie tabeli kolejne liczby naturalne, dni tygodnia, nazwy miesięcy czy formuły.
	Potrafi utworzyć formułę potrzebną do rozwiązania prostego zadania.
	Wstawia i usuwa wiersze, kolumny.
	Projektuje tabelę w arkuszu kalkulacyjnym, umieszczając dane w komórkach.
	Korzysta z Pomocy do programu.
	Tworzy prosty wykres kolumnowy i kołowy dla jednej serii danych.
	Umieszcza na wykresie tytuł, legendę, opis osi x i inne elementy.
	Zmienia typ wykresu.
	Formatuje elementy wykresu.
	Wymienia i omawia sposoby prezentowania informacji i podaje przykłady urządzeń umożliwiających przedstawianie prezentacji.
	Wymienia etapy i zasady przygotowywania prezentacji multimedialnej.
	Umieszcza na slajdach tekst i grafikę oraz zmienia tło slajdu.
	Potrafi uzyskać efekt przezroczystości tła na slajdzie.
	Potrafi zastosować odpowiedni rodzaj slajdu do prezentowanych informacji.
	Dba o zachowanie właściwego doboru kolorów tła i tekstu na slajdzie.
	Wykonuje prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę.
	Wyjaśnia, czym jest animacja komputerowa.
	Dodaje wybrane animacje do elementów slajdów.
	Modyfikuje animacje.
	Usuwa wstawione animacje.
	Dodaje przejścia slajdów.
	Potrafi ustalić szybkość przebiegu animacji, kierunek pojawiania się elementu.
	Tworzy prezentację multimedialną na podany temat.
	Pisze proste programy w Baltiem, w których stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności.
	Zna właściwości Baltiego (Widzialność, Czarowanie z chmurką, Szybkość).
Określa współrzędne pola (kolumnę, wiersz).
	Tworzy program, korzystając z opisu w podręczniku.
	Definiuje przedmiot animowany.
	Określa kolejność odtwarzania animacji, stosuje równoczesną animację kilku przedmiotów.
	Potrafi przygotować prostą animację w programie Baltie, stosując wybrane właściwości Baltiego według opisu w podręczniku.
	Zmienia pozycję Baltiego, ustalając odpowiednie współrzędne.
	Potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania.

ocena DOBRA

Wykonuje obliczenia na kalkulatorze komputerowym.
	Zna budowę arkusza kalkulacyjnego i określa pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, adres komórki.
Tworzy proste formuły, w których używa adresów komórek.
	Stosuje funkcję arkusza kalkulacyjnego suma.
Tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym, umieszczając dane w komórkach.
	Wie, jak automatycznie umieścić w kolumnie tabeli kolejne liczby naturalne, dni tygodnia.
	Tworzy prosty wykres dla jednej serii danych.
	Wstawia i usuwa wiersze, kolumny.
	Dodaje obramowania i cieniowania tabeli.
	Korzysta z Pomocy do programu.
	Podaje przykłady urządzeń umożliwiających przedstawianie prezentacji.
	Umieszcza na slajdach tekst i grafikę oraz zmienia tło slajdu.
	Prawidłowo rozmieszcza elementy na slajdzie.
	Dodaje wybrane animacje do elementów slajdów.
	Zmienia wstawioną wcześniej animację na inną.
	Dodaje przejścia slajdów.
	Uruchamia pokaz slajdów.
	Przy niewielkiej pomocy nauczyciela korzysta z Pomocy do programu.
	Pisze proste programy w Baltiem używając podstawowych poleceń.
	Zna właściwości Baltiego (Widzialność, Szybkość).
	Potrafi przygotować prostą animację w programie Baltie, stosując wybrane właściwości Baltiego według opisu w podręczniku i Z pomocą nauczyciela.
	Zmienia położenie animowanego przedmiotu.

ocena DOSTATECZNA

Wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym.
	Wie co to jest wiersz, kolumna, komórka w arkuszu kalkulacyjnym.
	Wprowadza do komórek dane liczbowe.
	Z pomocą nauczyciela tworzy proste formuły, w których używa adresów komórek.
	Stosuje funkcję arkusza kalkulacyjnego suma.
	Tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym, umieszczając dane w komórkach wg wzoru podanego przez nauczyciela.
	Z pomocą nauczyciela potrafi umieścić w kolumnie tabeli kolejne liczby naturalne, dni tygodnia.
	Z pomocą nauczyciela wstawia i usuwa wiersze, kolumny.
	Tworzy prosty wykres dla jednej serii danych, korzystając z Kreatora wykresów.
	Umieszcza na slajdach tekst i grafikę oraz zmienia tło slajdu.
	Dobiera kolor tła i tekstu na slajdzie.
	Z niewielką pomocą nauczyciela dodaje wybrane animacje do elementów slajdów.
	Z pomocą nauczyciela zmienia wstawioną wcześniej animację na inną.
	Uruchamia pokaz slajdów.
	Z pomocą nauczyciela pisze proste programy w Baltiem używając podstawowych poleceń.
	Potrafi przygotować prostą animację w programie Baltie, stosując wybrane właściwości Baltiego według opisu w podręczniku i z pomocą nauczyciela.
	Z pomocą nauczyciela określa współrzędne pola (kolumnę, wiersz).
	Z niewielką pomocą nauczyciela stosuje zmianę pozycji Baltiego.

ocena DOPUSZCZAJĄCA

Wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym.
	Uruchamia program Excel .
	Zna i stosuje pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, wiersz, kolumna.
	Zna pojęcie formuły. 
	Z pomocą nauczyciela wprowadza podstawową formułę dodawania w programie Excel.
	Z pomocą nauczyciela tworzy tabelę, umieszczając dane w komórkach tabeli.
	Z pomocą nauczyciela wstawia wykres do arkusza programu Excel. 
	Uruchamia program do prezentacji PowerPoint.
	Z wydatną pomocą nauczyciela wykonuje prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę.
	Z pomocą nauczyciela dodaje wybrane animacje do elementów slajdów.
	Uruchamia program Baltie.
	Z pomocą nauczyciela pisze proste programy w Baltiem używając podstawowych poleceń.
	Z pomocą nauczyciela zmienia położenie animowanego przedmiotu.

ocena NIEODPOWIEDNIA
Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.



