Wymagania edukacyjne z informatyki klasa 5 szkoła podstawowa
Uczeń:

Dopuszczający
[2]













- zna regulamin pracowni komputerowej;
potrafi bezpiecznie obchodzić się z komputerem;
zna urządzenia wchodzące w skład zestawu komputerowego;
poprawnie obsługuje mysz i klawiaturę;
zna i potrafi odróżnić nośniki informacji w komputerze;
z pomocą nauczyciela tworzy folder;
wił, co to jest i potrafi uruchomić edytor grafiki;
wykonuje proste rysunki w edytorze grafiki z pomocą nauczyciela;
z pomocą nauczyciela zapisuje informacje na dysku;
potrafi pisać krótkie teksty w edytorze tekstu;
wie, co to jest i do czego służy skaner;












- dobrze obsługiwał myszkę i klawiaturę;
zna urządzenia wchodzące w skład zestawu komputerowego i wie, do czego służą;
potrafi podzielić urządzenia na wejściowe i wyjściowe;
potrafi stworzyć folder i nadać mu nazwę;
potrafi wykonywać proste rysunki w edytorze grafiki;
potrafi pisać w edytorze tekstu;
wiedział jak napisać polski znak i wielką literę;
potrafi na jednej kartce umieścić rysunek i tekst;
potrafi uruchomić płytę w napędzie CD-ROM;
wie co to jest Internet i z pomocą nauczyciela potrafił się z nim połączyć;

Uczeń:

Dostateczny
[3]

Dobry
[4]

Uczeń: (jw.) oraz
 zna różne urządzenia komputerowe i wie, do czego służą;
 zna i potrafił opisać różne urządzenia wewnętrzne komputera;
 potrafi stworzyć folder w wyznaczonym miejscu na dysku;
 potrafi przenosić i kopiować pliki oraz foldery;
 potrafi wykonać rysunki w edytorze grafiki i korzystać ze wszystkich jego narzędzi;
 potrafi pisać teksty w edytorze tekstu i korzystać ze wszystkich jego narzędzi
 potrafi wstawić i dowolnie rozmieszczać na kartce tekst i grafikę;
 potrafi korzystać z informacji umieszczonych na płycie CD-ROM;
 zna programy umożliwiające usuwanie wirusów komputerowych
 potrafi połączyć się samodzielnie z Internetem oraz wejść na podaną stronę;
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Bardzo dobry
[5]

Uczeń: (jw.) oraz
a ocenę dobry oraz:
 zna urządzenia wewnętrzne komputera i ich funkcje;
 potrafi wykonać wszystkie operacje na folderach i plikach;
 potrafi wykonać rysunki w edytorze grafiki i biegle posługuje się jego narzędziami;
 pisze teksty w edytorze tekstu i biegle posługuje się jego narzędziami;
 wstawia dowolnie rozmieszcza na kartce dźwięk, tekst i grafikę;
 samodzielnie wyszukuje informacje zawarte na płycie CD oraz samodzielnie korzysta z opcji encyklopedii multimedialnych;
 potrafił wyszukać informacje w Internecie oraz wysłać e-mail;

