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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE W OCHRONIE 
ŚRODOWISKA 

OCENA 
DOPUSZCAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY 

Uczeń potrafi: 
- scharakteryzować zasady 
sporządzania rysunku 
technicznego 
- wykonać proste rysunki 
techniczne zgodnie z 
przyjętymi kryteriami 
- określić typy danych 
akceptowanych przez arkusz 
kalkulacyjny, formatuje dane 
różnego typu, kopiuje                                 
-kopiować i wklejać 
zawartość komórek,                                                  
- określić podstawowe 
zastosowania arkusza 
kalkulacyjnego                                                
-  wpisywać formuły                                
z uwzględnieniem kolejności 
działań,                                                      
- znajdować maksimum                             
i minimum serii danych,                        
-  drukować wyniki swojej 
pracy,                                                                      
- wygenerować prosty 
wykres, korzystając                             
z kreatora,                                                      
-  umieścić w dokumencie 
tekstowym wykres 
wykonany w arkuszu 

- scharakteryzować zasady 
sporządzania rysunku 
technicznego oraz szkiców 
rysunkowych 
- odczytać informacje                        
z rysunków technicznych 
- dobrać odpowiedni format 
danych, podsumować serie 
liczb,                                                          
- określić i stosować różne 
sposoby adresowania,                              
- stosować podstawowe 
funkcje wbudowane: sumę, 
maksimum, minimum, 
średnią, potęgę, pierwiastek        
- skorzystać z funkcji 
warunkowej, korzystać                        
z przeglądarki wbudowanych 
funkcji,                                                     
- posłużyć się funkcjami, 
których argumentami są ciągi 
znaków, opracować tabelę 
wyników rzeczywistego 
doświadczenia,                                              
- dodawać nagłówek i stopkę 
do arkusza, dostosowywać 
wygląd strony i marginesy 
przed wydrukiem                                                 

- wykonać odręcznie 
szkice techniczne i rysunki 
wspomagające 
- opisać rysunki pismem 
technicznym 
- potrafi automatyzować 
swoją pracę w arkuszu, 
automatycznie wypełnia 
komórki formułami i seriami 
danych,                                                
- stosować różne typy 
adresowania wtedy, gdy jest 
to uzasadnione, wskazuje na 
zalety tabel opracowanych             
w arkuszu                                                     
- skorzystać z funkcji 
losowej, sortuje i filtruje 
serie danych, omawia 
sytuacje, w których celowe 
jest ukrywanie lub 
blokowanie komórek,                                 
- zmieniać kolejność znaków 
w ciągu przy użyciu 
wbudowanych funkcji 
tekstowych, precyzyjnie 
ustala obszar wydruku                             
- poprawnie dobierć typ 
wykresu do charakteru 

- zastosować oznaczenia 
graficzne na rysunkach 
budowlanych 
- sporządzić rysunki 
techniczne w różnych 
skalach 
- przewiduje, jak zmieniają 
się adresy zawarte w formule 
podczas wypełniania w 
pionie i poziomie, stosuje 
formatowanie warunkowe 
tabeli arkusza 
kalkulacyjnego                                        
- określić zastosowanie wielu 
funkcji wbudowanych                     
w arkusz,                                                           
- zaprojektować złożone 
formuły                                      
z zastosowaniem 
zagnieżdżonych nawiasów,                   
- sortować serie danych 
według kilku kryteriów,                       
- zaprojektować estetyczny 
formularz,                                          
- uczynić tabelę uniwersalną 
przez unikanie wpisywania 
sztywnych, konkretnych 
danych i używanie 

- posłużyć się opisem 
technicznym obiektu 
budowlanego 
- omawia podobieństwa i 
różnice między 
przykładowymi programami 
typu arkusz kalkulacyjny,                     
- charakteryzować ich 
typowe funkcje i sposób 
pracy,                                               
- analizować polecenia 
dostępne w menu                                               
- objaśnić działanie                            
i zastosowanie większości 
funkcji wbudowanych na 
podstawie ich pomocniczego 
opisu zawartego w pomocy 
systemowej,                                              
- stosować własne 
konstrukcje                                     
w komponowanych 
formułach, wykorzystuje 
własne formaty wyświetlenia 
danych w komórkach,                                
- samodzielnie analizować 
problem i projektuje 
algorytm obliczeń                                 
- tworzyć efektowne wykresy 
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- wykonać mało 
skomplikowaną prezentacje 
multimedialną dotyczącą 
ochrony środowiska, 
- stosować normy prawa 
odnoszące się do obcych 
materiałów wykorzystanych 
w swoich pracach, posiłkuje 
się gotowymi szablonami, 
łącząc grafikę z tekstem,                  
-  wstawić obiekty różnego 
typu, definiuje pojęcie 
szablonu,                                                      
-  podawać typowe przykłady 
dokumentów tworzonych na 
podstawie szablonu, ·                                                                                   
-  posługiwać się wybranym 
oprogramowaniem do 
prezentacji,  
-  Nie zawsze potrafi 
rozróżniać i obsługiwać 
programy komputerowe 
wspomagające wykonywanie 
zadań zawodowych                        
do wykonywania 
dokumentacji 2D, 
- określić system ochrony 
pracy w Polsce, 
- określić w sposób 
podstawowy prawa i 
obowiązki pracodawcy i 
pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
- określić zagrożenia dla 

- określić nierozerwalną 
korelację między wykresem i 
danymi, na podstawie 
których wykres został 
utworzony,                                                  
- dostosować wygląd 
wykresu do własnych 
potrzeb 
- wykonać prezentację 
multimedialną odnoście 
ochrony środowiska 
-  formatować wstawiony 
obiekt graficzny, 
samodzielnie pozyskuje 
materiały z sieci,                                    
- tworzyć dokument na 
podstawie gotowego 
szablonu,                                                      
- rozpoznać 
charakterystyczne 
rozszerzenia plików 
zawierających prezentacje,                                 
- opracować konspekt 
prezentacji na zadany temat, 
- generować prezentację na 
podstawie konspektu,                         
- korzystać z różnych 
slajdów wzorcowych                     
w ramach jednej prezentacji 
- Stara się rozróżniać i 
obsługiwać programy 
komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań 
zawodowych                                  
do wykonywania 

danych,                                                 
- samodzielnie generować 
wykres na podstawie np. 
danych statystycznych 
pobranych z internetu,                            
- wykonać prezentacj 
multimedialne o znacznym 
stopniu trudności,                                           
- pozyskiwać i wstawiać 
animacje do dokumentu, 
dodawać podpisy do 
wstawionych ilustracji                             
- omawiać wady i zalety 
korzystania z szablonów,                                                                     
- określić uniwersalne zasady 
funkcjonowania narzędzi do 
tworzenia prezentacji,                                            
- stosować zasady poprawnej 
konstrukcji prezentacji,                                            
- zapisywać wyniki swojej 
pracy do pliku o wskazanym 
rozszerzeniu,    
- Na ogół potrafi rozróżniać                           
i obsługiwać programy 
komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań 
zawodowych                                   
do wykonywania 
dokumentacji 2D, 
- rozróżniać w znacznym 
stopniu pojęcia związane                      
z BHP, ochroną 
przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią, 
-  rozróżniać zadania                                            

zmiennych                             
- omawiać cechy 
charakterystyczne różnych 
typów wykresów, wskazując 
sytuacje, w których zalecane 
jest ich zastosowanie,                             
- wyjaśniać zależność 
pomiędzy zmianą danych                   
a zmianami na wykresie, 
- wykonywać prezentacje 
multimedialne o wysokim 
stopniu trudności,                                               
- tworzyć własny szablon 
dokumentu (np. dyplom, list, 
papier firmowy),                                       
- tworzyć szablony 
zawierające pola,                                                                          
- na podstawie konspektu 
samodzielnie tworzyć 
efektowną prezentację, 
prowadzić wystąpienie 
wspomagane prezentacją,                      
- rozróżniać                               
i obsługiwać programy 
komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań 
zawodowych                                   
do wykonywania 
dokumentacji 2D, 
- określić zakres działań                         
i uprawnienia instytucji 
występujących w systemie 
ochrony pracy w Polsce, 
- określić dość szczegółowo 
rodzaje zagrożeń 

różnego typu, zobrazowuje 
na odpowiednim wykresie 
zestawienie danych                         
o dowolnym charakterze' 
- wykonywać prezentacje 
multimedialne o bardzo 
dużym stopniu trudności, 
- redagować broszury, 
wykorzystywać w pracy 
nowoczesne technologie,                           
- analizować funkcjonalność 
wybranych narzędzi do 
tworzenia prezentacji, 
porównywać rozwiązania 
zastosowane w prezentacji,          
-  w sposób złożony 
animować obiekty na 
slajdzie,                                      
- w zakresie rozszerzonym 
rozróżniać i obsługiwać 
programy komputerowe 
wspomagające wykonywanie 
zadań zawodowych                       
do wykonywania 
dokumentacji 2D, 
- określić szczegółowo 
zadania i uprawnienia 
instytucji występujących                      
w systemie ochrony pracy                
w Polsce, 
- określić bardzo 
szczegółowa rodzaje 
zagrożeń w środowisku 
pracy i związaną z tym 
profilaktykę, 
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zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska 
związane z wykonywaniem 
zadań zawodowych, 
- postępować w związku z 
wypadkiem przy pracy, 
- określić skutki 
oddziaływania czynników 
szkodliwych na organizm 
człowieka, 
- organizować stanowisko 
pracy zgodnie z 
obowiązującymi 
wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska, 
- określić pojęcie ryzyka 
zawodowego, 
- stosować środki ochrony 
indywidualnej 
                                          

dokumentacji 2D, 
- rozróżnić pojęcia związane 
z bezpieczeństwem i higieną 
pracy, ochroną 
przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią, 
- określić prawa i obowiązki 
pracownika oraz pracodawcy 
w zakresie BHP, 
- określić w znacznym 
stopniu skutki oddziaływania 
czynników szkodliwych na 
organizm człowieka, 
- sporządzić w sposób 
podstawowy wymagania 
dotyczące ryzyka 
zawodowego 

i uprawnienia instytucji oraz 
służb działających w zakresie 
ochrony pracy i ochrony 
środowiska w Polsce, 
- przewidzieć zagrożenia dla 
zdrowia życia człowieka oraz 
mienia i środowiska 
związane w wykonywaniem 
zadań zawodowych, 
- sporządzić wymagania 
dotyczące ryzyka 
zawodowego z niewielkimi 
uchybieniami                              

występujących w środowisku 
pracy i zastosować 
odpowiednią profilaktykę, 
- sporządzić kartę oceny 
ryzyka zawodowego dla 
różnych stanowisk pracy,  

 

 


