
 

  

Komputery  

 
potrafię wymienić dziedziny życia, w których wykorzystuje się komputery  

potrafię omówić jak działa współczesny komputer oraz system operacyjny  

potrafię wymienić elementy wchodzące w skład zestawu komputerowego  

potrafię omówić zasadę działania systemu binarnego  

potrafię wykonywać operacje na liczbach w systemie binarnym  

potrafię omówić zasady dotyczące porządkowania oraz ochrony dokumentów w 

środowisku komputerowym  

 

 

  

Grafika komputerowa  

 
potrafię rozróżnić rodzaje grafiki komputerowej  

potrafię obsługiwać program do obróbki obrazu GIMP, wykorzystuję w pracy 

narzędzia z przybornika  

potrafię wykonać efektowny napis z zastosowaniem efektów dostępnych w 

programie GIMP  

potrafię wykonać prostą obróbkę zdjęć  

potrafię wykonać efektowny kolaż z wielu fotografii  

potrafię naprawić wygląd starych i zniszczonych zdjęć  

potrafię wytłumaczyć zasadę pracy na warstwach  

potrafię stworzyć animację w formacie .gif  

 

 

Programowanie i algorytmy  

 
potrafię wyjaśnić czym jest algorytm oraz potrafię stworzyć proste algorytmy  



potrafię posługiwać się schematem blokowym  

potrafię zastosować myślenie algorytmiczne w programie  

poznaję budowę programu Scratch  

potrafię wymienić rodzaje komend używanych do poruszania duszkiem  

potrafię sformatować wygląd duszka  

potrafię wprowadzić postać w ruch  

potrafię stworzyć własną grę  

poznaję budowę programu Logo  

potrafię napisać program tworzący rysunki  

potrafię stosować pętle w języku Logo  

 

 

Praca z dokumentem tekstowym  

 
potrafię wytłumaczyć do czego służą słowniki w MS Word oraz jak z nich korzystać 

do redagowania tekstu  

potrafię stosować formatowanie obrazów oraz wstawić podpis  

potrafię wstawić równanie do dokumentu  

potrafię stworzyć złożone równania matematyczne w MS Word  

potrafię tworzyć  listy wielopoziomowe  

potrafię sformatować tabelę na bardziej czytelną  

potrafię wprowadzić do dokumentu nagłówek oraz stopkę  

potrafię wstawić przypisy do dokumentu tekstowego  

 

Arkusz Kalkulacyjny 

 
  

potrafię omówić pojęcia: „arkusz kalkulacyjny”, „tabela”, „komórka”, „wiersz”, 

„kolumna”  

potrafię omówić przeznaczenie arkusza kalkulacyjnego  



potrafię omówić, na czym polega adresowanie komórek  

potrafię omówić różnice w zapisie adresu pojedynczej komórki i zakresu komórek  

potrafię omówić funkcję i formułę  

potrafię wprowadzać dane do tabeli  

potrafię sformatować komórki  

potrafię stosować formatowanie warunkowe  

potrafię zastosować funkcję SUMA  

potrafię zastosować proste formuły  

potrafię sortować dane w tabeli  

potrafię prezentować dane zawarte w tabeli za pomocą wykresu  

potrafię sformatować wykres  

potrafię dobierać rodzaj wykresu do przedstawienia  

wskazanych danych  

 


