
Komputer i programy komputerowe 
 

potrafię wymienić zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzegam ich 

potrafię omówić zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuję je w praktyce 

potrafię wymienić elementy zestawu komputerowego; 

potrafię tworzyć dokument komputerowy – rysunek, tekst; 

potrafię modyfikować dokument i samodzielnie zapisać w pliku o wybranej lokalizacji 

potrafię tworzyć własne foldery korzystając z odpowiedniej opcji menu 

potrafię kopiować i przenosić pliki do wskazanej lokalizacji 

 

Tworzenie rysunków 
 

potrafię tworzyć rysunek w prostym edytorze grafiki, stosując podstawowe narzędzia 

malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Linia, Gumka);  

potrafię tworzyć rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, elips, ..); 

potrafię wprowadzać napisy w obszarze rysunku;  

potrafię stosować poznane metody komputerowego rysowania do tworzenia i modyfikowania 

rysunków 

potrafię wykonywać operacje na fragmencie rysunku: zaznaczam, wycinam, kopiuje 

i wklejam go w inne miejsce na tym samym rysunku 

 

Programowanie 
 

potrafię tworzyć proste programy, stosując podstawowe zasady tworzenia programów 

komputerowych; 

potrafię, korzystając z oprogramowania edukacyjnego, pisać polecenia sterujące obiektem na 

ekranie w przód, w lewo, w prawo i zmienia położenie obiektu o dowolny kąt; 

potrafię stosować odpowiednie polecenie do powtarzania wybranych czynności; 

potrafię tworzyć i zapisywać w wizualnym języku programowania pomysły historyjek; 

potrafię modyfikować programy;  

potrafię objaśniać przebieg działania programów. 



Tworzenie dokumentów tekstowych 
 

potrafię pisać tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne;  

potrafię zmieniać krój, rozmiar i kolor czcionki; 

potrafię wymienić i stosuję zasady poprawnego redagowania tekstu; 

prawidłowo stosuję spacje przy znakach interpunkcyjnych; 

potrafię tworzyć akapity w edytorze tekstu; 

potrafię justować akapity; 

potrafię samodzielnie wykonywać operacje na fragmencie tekstu: zaznaczania, wycinania, 

kopiowania i wklejania w inne miejsce w tym samym dokumencie; 

potrafię stosować listy wypunktowane i numerowane 

 

Wyszukiwanie informacji w Internecie 
 

potrafię otwierać i przeglądać wskazane strony internetowe w przeglądarce; 

potrafię korzystać z wyszukiwarki internetowej 

potrafię wymienić zagrożenia ze strony Internetu oraz potrafię świadomie korzystać z 

Internetu,  

potrafię wyszukać hasła w encyklopediach multimedialnych i słownikach 


