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I. Wprowadzenie oraz ogólne za∏o˝enia
programu

U pro gu XXI wie ku ucznio wie gim na zjum, jak i szko ∏y pod sta wo wej, po win ni znaç
pod sta wo we za sa dy pra cy z kom pu te rem. Uwzgl´d nia je ni niej szy pro gram, któ ry jest
zgod ny z obo wià zu jà cà pod sta wà pro gra mo wà na ucza nia in for ma ty ki w gim na zjum. 

Zdol no Êci uczniów, ∏a twoÊç przy swa ja nia wie dzy z za kre su pra cy z kom pu te rem, ich
ch´ ci do zg∏´ bia nia wia do mo Êci win ny byç przez na uczy cie li do strze ga ne i umie j´t nie
wy ko rzy sty wa ne w pra cy. Na uczy cie le po win ni dà ̋ yç do te go, by m∏o dzi lu dzie nie ko -
rzy sta li z kom pu te ra je dy nie wte dy, gdy chcà po graç w ulu bio nà gr´, ale by pra cu jàc
z kom pu te rem, na uczy li si´ two rzyç i re ali zo waç w∏a sne za da nia, i aby dzi´ ki zdo by tym
umie j´t no Êciom mo gli staç si´ cz∏on ka mi spo ∏e czeƒ stwa in for ma cyj ne go. Wszyst ko,
co do ty czy za gad nieƒ zwià za nych z kom pu te rem, ucznio wie cz´ sto po strze ga jà ja ko
za ba w´. Je Êli tak nie jest, na uczy cie le mu szà ich o tym prze ko naç. 

Nie trud no b´ dzie na uczy cie lom za ch´ caç uczniów do pra cy z kom pu te rem – nie -
wàt pli wà za le tà tych urzà dzeƒ jest choç by szyb koÊç czy atrak cyj ny spo sób prze ka -
zy wa nia in for ma cji. Ucznio wie, wy ko nu jàc okre Êlo ne za da nia, po win ni ob ser wo waç
i sa mo dziel nie prze ko ny waç si´ o u˝y tecz no Êci na rz´ dzi in for ma ty ki. Tak ̋ e pra cow -
nia in for ma tycz na nie mo ̋ e byç je dy nym miej scem w szko le, gdzie ko rzy sta si´
z kom pu te ra, a in for ma ty ka je dy nym przed mio tem, na któ rym si´ go u˝y wa.
Uczniów na le ̋ y przy zwy cza jaç do pra cy z kom pu te rem. Po nad to ka˝ dy uczeƒ po wi -
nien za uwa ̋ yç, ˝e wy ko na nie okre Êlo nej pra cy przy po mo cy kom pu te ra da je znacz -
nie lep szy efekt. Dla te go tak wa˝ ne jest, aby w trak cie na ucza nia te go przed mio tu
na uczy ciel mo˝ li wie sze ro ko uka zy wa∏ ró˝ no rod noÊç za sto so waƒ kom pu te rów i ich
po wià za nia z in ny mi no Êni ka mi in for ma cji. Przy k∏a dem mo ̋ e byç na pi sa nie przez
uczniów re fe ra tu z dzie dzi ny hi sto rii sztu ki grec kiej z wy ko rzy sta niem na przy k∏ad
pro gra mu MS Word (po uprzed nim za po zna niu si´ z za gad nie niem omó wio nym
w pod r´cz ni ku do pla sty ki lub na p∏ycie CD czy na stro nie in ter ne to wej).

Ni niej szy pro gram za wie ra pod sta wo we wia do mo Êci z za kre su ob s∏u gi kom pu te -
ra w sys te mie ope ra cyj nym Win dows oraz ob s∏u gi pod sta wo wych pro gra mów u˝yt -
ko wych: MS Word, MS Excel, MS Ac cess, MS Po wer Po int, Co rel DRAW, Gimp. Po ru sza
kwe stie hi gie ny pra cy z kom pu te rem, ochro ny za so bów kom pu te ra, ochro ny praw
au tor skich oraz roz wià zy wa nia pro ble mów w po sta ci al go ryt micz nej. Pre zen tu je
pod sta wy j´ zy ka html. Zna leêç w nim mo˝ na tak ̋ e te ma ty zwià za ne ze sto so wa niem
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5II. Pod sta wa pro gra mo wa kszta∏ ce nia ogól ne go in for ma ty ki w gim na zjum

i wy ko rzy sta niem tech no lo gii in for ma cyj nej. W pro gra mie omó wio no ko rzy Êci i za gro -
˝e nia zwià za ne z ko rzy sta niem z In ter ne tu. Przed sta wio no za sto so wa nia mo de lo wa nia
i sy mu la cji kom pu te ro wej.

Pre zen to wa ny ma te ria∏ na ucza nia ce lo wo po dzie lo no. Pierw sza cz´Êç (pierw szy rok
na uki) obej mu je g∏ów nie pod sta wo we za gad nie nia do ty czà ce pra cy z kom pu te rem
i ob s∏u gi naj bar dziej po pu lar nych pro gra mów z pa kie tu Mi cro soft Office (Word, Excel,
Ac cess). W dru giej cz´ Êci (dru gi rok na uki) przed sta wio no pro gra my, któ re umow nie
mo˝ na okre Êliç ja ko dzia ∏a jà ce na ucznia „ob ra zem” (pro gra my gra ficz ne: Co rel DRAW
i GIMP, Po wer Po int, In ter net). Ta ki po dzia∏ wy da je si´ upraw nio ny i lo gicz ny.

Ce lo wo po wtó rzo no cz´Êç ma te ria ∏u, któ ra znaj du je si´ w pro jek cie pro gra mów dla
szko ∏y pod sta wo wej. Wy po sa ̋ e nie wie lu pra cow ni kom pu te ro wych pol skich szkó∏
pod sta wo wych nie jest bo wiem wy star cza jà ce i ucznio wie przy cho dzà cy do gim na -
zjum mo gà pre zen to waç ró˝ ny po ziom wie dzy. 

Wie le szkó∏ ma tyl ko jed nà pra cow ni´ in for ma tycz nà, w któ rej od by wa jà si´ lek cje
in for ma ty ki oraz za j´ cia w ra mach kó∏ kom pu te ro wych. Za j´ cia te re ali zo wa ne sà raz
na dwa ty go dnie w blo ku dwu lek cyj nym. Pra cow ni´ kom pu te ro wà mo˝ na rów nie˝
wy ko rzy staç, pro wa dzàc za j´ cia w ra mach in nych przed mio tów, na przy k∏ad hi sto rii,
geo gra fii, bio lo gii (szkol na bi blio te ka CD czy In ter net).

II. Pod sta wa pro gra mo wa kszta∏ ce nia 
ogól ne go in for ma ty ki w gim na zjum

W ni niej szym roz dzia le przed sta wio no obo wià zu jà cà pod sta w´ pro gra mo wà na -
ucza nia in for ma ty ki w gim na zjum, w od nie sie niu do pro po zy cji re ali za cji tych za gad -
nieƒ w pod r´cz ni kach (T1 – tom 1, T2 – tom 2).

Ce le kszta∏ ce nia – wy ma ga nia ogól ne

I. Bez piecz ne po s∏u gi wa nie si´ kom pu te rem i je go opro gra mo wa niem, wy ko rzy sta nie
sie ci kom pu te ro wej; ko mu ni ko wa nie si´ za po mo cà kom pu te ra i tech no lo gii in for -
ma cyj no -ko mu ni ka cyj nych.

II. Wy szu ki wa nie, gro ma dze nie i prze twa rza nie in for ma cji z ró˝ nych êró de∏; opra co wy -
wa nie za po mo cà kom pu te ra ry sun ków, tek stów, da nych licz bo wych, mo ty wów,
ani ma cji, pre zen ta cji mul ti me dial nych.



1. Bez piecz ne po s∏u gi wa nie si´ kom pu te rem i je go opro gra mo wa niem, ko rzy sta nie z sie ci
kom pu te ro wej i In ter ne tu.
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III. Roz wià zy wa nie pro ble mów i po dej mo wa nie de cy zji z wy ko rzy sta niem kom pu te ra,
z za sto so wa niem po dej Êcia al go ryt micz ne go.

IV. Wy ko rzy sta nie kom pu te ra oraz pro gra mów i gier edu ka cyj nych do po sze rza nia
wie dzy i umie j´t no Êci z ró˝ nych dzie dzin oraz do roz wi ja nia za in te re so waƒ.

V. Oce na za gro ̋ eƒ i ogra ni czeƒ, do ce nia nie spo ∏ecz nych aspek tów roz wo ju i za sto so -
waƒ in for ma ty ki.

Za da nia szko ∏y

1. Stwo rze nie wa run ków do osià gni´ cia umie j´t no Êci po s∏u gi wa nia si´ kom pu te rem,
je go opro gra mo wa niem i tech no lo già in for ma cyj nà.

2. Za in te re so wa nie uczniów roz wo jem wie dzy in for ma cyj nej oraz no wy mi mo˝ li wo -
Êcia mi do st´ pu do in for ma cji i ko mu ni ko wa nia si´.

3. Wspo ma ga nie uczniów w ich roz po zna niu w∏a snych uzdol nieƒ i za in te re so waƒ
w ce lu Êwia do me go wy bo ru dal sze go kie run ku kszta∏ ce nia

Szcze gó ∏o we tre Êci na ucza nia z pod sta wy pro gra mo wej re ali zo wa ne w pro po no wa -
nym pro gra mie.

6

Tre Êci na ucza nia Temat

opi su je mo du ∏o wà bu do w´ kom pu te ra, je go pod sta wo we ele -
men ty i ich funk cje, jak rów nie˝ bu do w´ i dzia ∏a nie urzà dzeƒ ze -
wn´trz nych

I – T1

po s∏u gu je si´ urzà dze nia mi mul ti me dial ny mi, na przy k∏ad do na -
gry wa nia/od twa rza nia ob ra zu i dêwi´ ku

VIII – T2

sto su je pod sta wo we us∏u gi sys te mu ope ra cyj ne go i pro gra mów
na rz´ dzio wych do za rzà dza nia za so ba mi (pli ka mi) i in sta lo wa nia
opro gra mo wa nia

II – T1

wy szu ku je i uru cha mia pro gra my, po rzàd ku je i ar chi wi zu je da ne
i pro gra my; sto su je pro fi lak ty k´ an ty wi ru so wà

II, III – T1

sa mo dziel nie i bez piecz nie pra cu je w sie ci lo kal nej i glo bal nej I – T1

ko rzy sta z po mo cy kom pu te ro wej oraz z do ku men ta cji urzà dzeƒ
kom pu te ro wych i opro gra mo wa nia

II – T1

przed sta wia ty po we spo so by re pre zen to wa nia i prze twa rza nia in -
for ma cji przez cz∏o wie ka i kom pu ter

II, III, IV, V, VI, VII – T1
VIII, IX – T2

po s∏u gu jàc si´ od po wied ni mi sys te ma mi wy szu ki wa nia, znaj du je
in for ma cje w in ter ne to wych za so bach da nych, ka ta lo gach, ba zach
da nych

I, VI – T1

po bie ra in for ma cje i do ku men ty z ró˝ nych êró de∏, w tym in ter ne -
to wych, oce nia pod wzgl´ dem tre Êci i for my ich przy dat noÊç
do wy ko rzy sta nia w re ali zo wa nych za da niach i pro jek tach

I, VII – T1, X – T2

2. Wy szu ki wa nie i wy ko rzy sty wa nie (gro ma dze nie, se lek cjo no wa nie, prze twa rza nie) in for ma -
cji z ró˝ nych êró de∏; wspó∏ two rze nie za so bów w sie ci.
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umiesz cza in for ma cje w od po wied nich ser wi sach in ter ne to wych VIII, X – T2

za k∏a da kon to pocz to we w por ta lu in ter ne to wym i kon fi gu ru je je
zgod nie ze swo imi po trze ba mi

X – T2

bie rze udzia∏ w dys ku sjach na fo rum X – T2

ko mu ni ku je si´ za po mo cà tech no lo gii in for ma cyj no -ko mu ni ka cyj -
nych z cz∏on ka mi gru py, wspó∏ pra cu jà cej nad pro jek tem

X – T2

sto su je za sa dy ne ty kie ty w ko mu ni ka cji w sie ci X – T2

przy u˝y ciu edy to ra gra fi ki two rzy kom po zy cje z fi gur, frag men -
tów ry sun ków i zdj´ç, umiesz cza na pi sy na ry sun kach, two rzy ani -
ma cje, prze kszta∏ ca for ma ty pli ków gra ficz nych

VIII, IX – T2

przy u˝y ciu edy to ra tek stu two rzy kil ku na sto stro ni co we pu bli ka -
cje, z na g∏ów kiem i stop kà, przy pi sa mi, gra fi kà, ta be la mi, itp., for -
ma tu je tekst w ko lum nach, opra co wu je do ku men ty tek sto we
o ró˝ nym prze zna cze niu

IV – T1

wy ko rzy stu je ar kusz kal ku la cyj ny do roz wià zy wa nia za daƒ ra chun -
ko wych z pro gra mu na ucza nia gim na zjum (na przy k∏ad z ma te ma -
ty ki lub fi zy ki) i z co dzien ne go ˝y cia (na przy k∏ad pla no wa nie wy -
dat ków), po s∏u gu je si´ przy tym ad re sa mi bez wzgl´d ny mi,
wzgl´d ny mi i mie sza ny mi

V – T1

sto su je ar kusz kal ku la cyj ny do gro ma dze nia da nych i przed sta wia -
nia ich w po sta ci gra ficz nej, z wy ko rzy sta niem od po wied nich ty -
pów wy kre sów

V – T1

two rzy pro stà ba z´ da nych w po sta ci jed nej ta be li i wy ko nu je
na niej pod sta wo we ope ra cje ba zo da no we

V, VI – T1

two rzy do ku men ty, za wie ra jà ce ró˝ ne obiek ty (na przy k∏ad tekst,
gra fi k´, ta be le, wy kre sy i tym po dob ne) po bra ne z ró˝ nych pro -
gra mów i êró de∏

IV, V – T1, X – T2

3. Ko mu ni ko wa nie si´ za po mo cà kom pu te ra i tech no lo gii in for ma cyj no -ko mu ni ka cyj nych.

4. Opra co wy wa nie, za po mo cà kom pu te ra, ry sun ków, tek stów, da nych licz bo wych, mo ty -
wów, ani ma cji, pre zen ta cji mul ti me dial nych. 

two rzy i przed sta wia pre zen ta cj´ z wy ko rzy sta niem ró˝ nych ele -
men tów mul ti me dial nych, gra ficz nych, tek sto wych, fil mo wych
i dêwi´ ko wych w∏a snych lub po bra nych z in nych êró de∏;

IV – T1, VIII, IX, X – T2

two rzy pro stà stro n´ in ter ne to wà, za wie ra jà cà tekst, gra fi k´, ele -
men ty ak tyw ne, lin ki, ko rzy sta jàc ewen tu al nie z od po wied nie go
edy to ra stron, wy ja Ênia zna cze nie pod sta wo wych po le ceƒ j´ zy ka
HTML

VIII – T2

5. Roz wià zy wa nie pro ble mów i po dej mo wa nie de cy zji z wy ko rzy sta niem kom pu te ra, sto so wa -
nie po dej Êcia al go ryt micz ne go. 

wy ja Ênia po j´ cie al go ryt mu, po da je od po wied nie przy k∏a dy al go -
ryt mów roz wià zy wa nia ró˝ nych pro ble mów

XI – T2

for mu ∏u je Êci s∏y opis pro stej sy tu acji pro ble mo wej, ana li zu je jà
i przed sta wia roz wià za nie w po sta ci al go ryt micz nej

XI – T2



INFORMATYKA • PROGRAM NAUCZANIA8

sto su je ar kusz kal ku la cyj ny do roz wià zy wa nia pro stych pro ble mów
al go ryt micz nych

V – T1, XI – T2

opi su je spo sób znaj do wa nia wy bra ne go ele men tu w zbio rze nie -
upo rzàd ko wa nym i upo rzàd ko wa nym, opi su je al go rytm po rzàd ko -
wa nia zbio ru ele men tów

XI – T2

wy ko nu je wy bra ne al go ryt my za po mo cà kom pu te ra XI – T2

wy ko rzy stu je pro gra my kom pu te ro we, w tym edu ka cyj ne, wspo -
ma ga jà ce i wzbo ga ca jà ce na uk´ ró˝ nych przed mio tów

VII – T1

wy ko rzy stu je pro gra my kom pu te ro we, np. ar kusz kal ku la cyj ny,
do ana li zy wy ni ków eks pe ry men tów, pro gra my spe cjal ne go prze -
zna cze nia, pro gra my edu ka cyj ne

V, VII – T1

po s∏u gu je si´ pro gra ma mi kom pu te ro wy mi, s∏u ̋ à cy mi do two rze -
nia mo de li zja wisk i ich sy mu la cji, ta kich jak zja wi ska fi zycz ne, che -
micz ne, bio lo gicz ne, ko rzy sta z in ter ne to wych map

VII – T1, X – T2

przy go to wu je za po mo cà od po wied nich pro gra mów ze sta wie nia
da nych i spra woz da nia na lek cje ró˝ nych przed mio tów

IV, V, VI – T1, 
VIII, X – T2

opi su je wy bra ne za sto so wa nia tech no lo gii in for ma cyj no -ko mu ni -
ka cyj nej, z uwzgl´d nie niem swo ich za in te re so waƒ, oraz ich wp∏yw
na oso bi sty roz wój, ry nek pra cy i roz wój eko no micz ny

X, XI – T2

opi su je ko rzy Êci i nie bez pie czeƒ stwa wy ni ka jà ce z roz wo ju in for -
ma ty ki i po wszech ne go do st´ pu do in for ma cji, wy ja Ênia za gro ̋ e -
nia zwià za ne z uza le˝ nie niem si´ od kom pu te ra

X, XI – T2

wy mie nia za gad nie nia etycz ne i praw ne, zwià za ne z ochro nà w∏a -
sno Êci in te lek tu al nej i ochro nà da nych oraz prze ja wy prze st´p czo -
Êci kom pu te ro wej

X – T2

6. Wy ko rzy sty wa nie kom pu te ra oraz pro gra mów i gier edu ka cyj nych do po sze rza nia wie dzy
i umie j´t no Êci z ró˝ nych dzie dzin.

7. Wy ko rzy sty wa nie kom pu te ra i tech no lo gii in for ma cyj no -ko mu ni ka cyj nych do roz wi ja nia za -
in te re so waƒ; opi sy wa nie in nych za sto so waƒ in for ma ty ki; oce na za gro ̋ eƒ i ogra ni czeƒ,
aspek ty spo ∏ecz ne roz wo ju i za sto so waƒ in for ma ty ki.
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III. Ogól ne ce le edu ka cyj ne 
– kszta∏ ce nia i wy cho wa nia

Ce le edu ka cyj ne

Uczeƒ:

– swo bod nie po s∏u gu je si´ sprz´ tem kom pu te ro wym, ko rzy sta z sys te mu ope ra cyj -
ne go i pro gra mów u˝yt ko wych;

– po tra fi ko rzy staç z ró˝ nych êró de∏ in for ma cji do st´p nych dzi´ ki mul ti me dial nym
mo˝ li wo Êciom kom pu te ra;

– Êwia do mie i ce lo wo do ko nu je wy bo ru pro gra mów i na rz´ dzi in for ma tycz nych
do prak tycz ne go roz wià zy wa nia za daƒ;

– umie na pi saç pro ste pro gra my, wy ko rzy stu jàc przy tym po zna ne me to dy al go ryt -
micz ne;

– roz wi ja za in te re so wa nia in for ma tycz ne i jest przy go to wa ny do ˝y cia w spo ∏e czeƒ -
stwie in for ma cyj nym;

– zna za sto so wa nia kom pu te ra w pra cy, na uce i za ba wie;

– sa mo dziel nie dostrzega i roz wià zu je roz ma ite pro ble my za po mo cà kom pu te ra;

– ma Êwia do moÊç ko rzy Êci i za gro ̋ eƒ wy ni ka jà cych z szyb kiej kom pu te ry za cji na sze go
co dzien ne go ˝y cia. 

Ce le wy cho waw cze

Pod czas pra cy z ucznia mi nad re ali za cjà pro gra mu na ucza nia na le ̋ y pa mi´ taç o ce -
lach wy cho waw czych. Szcze gól nie wa˝ ne jest za pre zen to wa nie ich uczniom, zwa ̋ yw -
szy na po wszech nà i nie ogra ni czo nà do st´p noÊç wszel kich ro dza jów in for ma cji, w tym,
nie ste ty, tre Êci nie po ̋ à da nych i szko dli wych dla dostrzegania wartoÊci oraz kszta∏ to wa -
nia w∏a Êci wej po sta wy m∏o dych lu dzi. Ce le wy cho waw cze na le ̋ y uwzgl´d niaç w ka˝ dym
mo men cie pra cy ucznia z kom pu te rem.

Szcze gól nie na le ̋ y zwró ciç uwa g´, aby uczeƒ:

– ro zu mia∏, czym zaj mu je si´ in for ma ty ka i ja kie jest jej zna cze nie we wspó∏ cze snym
Êwie cie;

– by∏ przy go to wa ny i rozumia∏ sens estetyczny i wartoÊci wynikajàce z ak tyw ne go ˝y -
cia w spo ∏e czeƒ stwie in for ma cyj nym;

– sza no wa∏ pra c´ in nych;
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– w∏a Êci wie ko rzy sta∏ z do st´p ne go opro gra mo wa nia;

– prze strze ga∏ za sad po sza no wa nia w∏a sno Êci in te lek tu al nej (praw au tor skich, le gal ne -
go opro gra mo wa nia);

– do ce nia∏ zna cze nie pra cy w ze spo le;

– ro zu mia∏ po trze b´ wza jem ne go po ro zu mie wa nia si´;

– do strze ga∏ po ja wia jà ce si´ ko rzy Êci i za gro ̋ e nia zwià za ne z roz wo jem tech no lo gii in -
for ma cyj nej;

– dba∏ o j´ zyk pod czas ko mu ni ko wa nia si´ przez In ter net;

– dà ̋ y∏ do pod no sze nia swo ich umie j´t no Êci i sprawnoÊci intelektualnych;

– by∏ sa mo dziel ny w po dej mo wa niu de cy zji;

– by∏ sys te ma tycz ny i sta ran ny w pra cy;

– roz wi ja∏ za in te re so wa nia przez sto so wa nie tech no lo gii in for ma cyj nej.

To za le d wie kil ka przy k∏a dów ce lów wy cho waw czych, któ re mo˝ na i na le ̋ y re ali zo -
waç, pra cu jàc z ucznia mi. Pa mi´ taj my, ˝e mo gà one i po win ny byç uzu pe∏ nia ne o ce le
za war te w szkol nym pro gra mie wy cho waw czym.

10



11IV. Ra mo wy roz k∏ad ma te ria ∏u – pro po no wa ny przy dzia∏ go dzin

Rozporzàdzenie o ramowych planach nauczania przewiduje na realizacj´ informaty-
ki minimum 65 godzin na ca∏y cykl kszta∏cenia. W programi proponujemy  rozk∏ad na
60 godzin, pozostawiajàc do dyspozycji nauczyciela dodatkowe 5 godzin na ca∏y cykl.

W cy klu dwu let nim po jed nej go dzi nie ty go dnio wo pro po no wa ny jest na st´ pu jà cy
roz k∏ad go dzin:

IV. Ra mo wy roz k∏ad ma te ria ∏u 
– pro po no wa ny przy dzia∏ go dzin

Dzia∏ Liczba godzin lekcyjnych

I. O hi gie nie pra cy, kom pu te rze, sie ciach kom pu te ro wych i Internecie

II. O za rzà dza niu za so ba mi kom pu te ra i pra cy w sys te mie ope ra cyj -
nym Win dows XP

III. O ochro nie za so bów kom pu te ra

IV. O me to dach re da go wa nia do ku men tów tek sto wych za po mo -
cà edy to ra tek stu

V. O me to dach do ko ny wa nia ob li czeƒ za po mo cà ar ku sza kal ku la -
cyj ne go 

VI. O sposobach ma ga zy no wa nia i se lek cjo no wa nia in for ma cji

VII. O cie kawych spo so bach ucze nia si´ i spraw dza nia wie dzy oraz
mo de lo wa niu i sy mu la cji kom pu te ro wej

5

5

2

6

5

4

3

Ra zem pierw szy rok na uki 30 go dzin lek cyj nych

Kla sa II

Dzia∏ Liczba godzin lekcyjnych

VIII. O atrak cyj nym przed sta wia niu i pre zen to wa niu in for ma cji

IX. O two rze niu i ob rób ce ob ra zu za po mo cà edy to ra gra fi ki 

X. O mo˝ li wo Êciach glo bal nej Sie ci, po zna wa niu no wych pro gra -
mów, ochro nie praw au tor skich oraz ko rzy Êciach i za gro ̋ e niach
wy ni ka jà cych z ko rzy sta nia z In ter ne tu

XI. O pod sta wo wych po j´ ciach sto so wa nych w in for ma ty ce, al go ryt -
mach oraz tech no lo gii in for ma tycz nej i przy sz∏o Êci in for ma ty ki

10

9

6

5

Ra zem drugi rok na uki 30 go dzin lek cyj nych

Ca ∏y etap edu ka cji 60  go dziny lek cyj ne

Kla sa I
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Szczegó∏owy rozk∏ad materia∏u

Dzia∏ I – O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Godz.Temat lekcji Zakres materia∏u 
(treÊci)

Osiàgni´cia uczniów

Podstawowe Ponadpodstawowe

Wykorzystywane 
programy i/lub 

pomoce 
dydaktyczne

Hi gie na pra cy   
z kom pu te rem oraz
pod sta wo we ele -
men ty 
kom pute ra

Re gu la min szkol nej
pra cow ni 
kom pu te ro wej.
Za sa dy 
bez piecz ne go u˝yt -
ko wa nia 
kom pu te ra.
Pod sta wo we 
po j´ cia zwià za ne
z kom pu te rem: 
co to jest dysk, 
ro dza je dys ków, ka -
ta log i plik, 
sys te my 
ope ra cyj ne. 
Spo so by 
na zy wa nia 
fol de rów i pli ków.
Bu do wa 
kom pute ra.

Zna regulamin
pracowni 
komputerowej.
Zna i respektuje za-
sady bezpiecznego
u˝ytkowania kom-
putera. 
Opisuje prawid∏o-
wo zorganizowane
stanowisko pracy.
Rozumie 
koniecznoÊç przerw 
w pracy i stosuje je.
Sprawnie obs∏uguje
komputer,dbajàc 
o bezpieczeƒstwo
swoje i ochron´
sprz´tu.
WyjaÊnia poj´cia:
folder, plik.
OkreÊla zastosowa-
nie i celowoÊç po-
rzàdkowania zapisu
na dysku.

Wyk∏ad.
Pogadanka. 
Plansze i ryciny ob-
razujàce zasady 
zachowania higieny
pracy 
z komputerem.

1

Twoje biur ko Ele men ty ze sta wu
kom pu tero we go.
Za sa dy 
pra wi d∏o wego
prze pro wa dza nia
i pod ∏à cza nia ka bli.
Ty py pa mi´ ci 
kom pu te ro wej.
Jed nost ki pa mi´ ci
kom pu te ro wej.

Okre Êla pod sta wo -
we ele men ty bu do -
wy kom pu te ra.
Zna i na zy wa ele-
men ty ze sta wu
kom pu te ro we go.
Wy ja Ênia zna cze nie
po szcze gól nych ele -
men tów ze sta wu.
Po tra fi wy mie niç
jed nost ki pa mi´ ci
kom pu te ro wej.
Wy mie nia ty py 
pa mi´ ci ze wn´trz -
nej i we wn´trz nej.

Dokonuje w∏aÊci-
wych pod∏àczeƒ.

Instruk cje ob s∏u gi,
fol de ry re kla mo we
kom pu te rów, 
cza so pi sma 
kom pu te ro we.

1

Pod sta wo we 
wia do mo Êci 
o sie ci 
kom pu te ro wej

Pod sta wo we 
us∏u gi sie cio we.
Bu do wa sie ci 
kom pu te ro wych.
Ty py sie ci 
kom pute ro wych.
Wy ko rzy sty wa nie
do st´p nej 
w pra cow ni sie ci
kom pu te ro wej.
Za sa dy po ru sza nia
si´ po sie ciach
kom pu te ro wych.

Opi su je i wy ja Ênia
za sa dy bu do wy 
sie ci komputerowej.
Okre Êla ty py sie ci
kom pu te ro wych.
Wcho dzi do Sie ci
i ko rzy sta z jej 
za so bów (opro gra -
mo wa nie, do st´p
do urzà dzeƒ 
pe ry fe ryj nych).

Zna wa run ki 
pod ∏à cze nia 
kom pu te ra 
do In ter ne tu.

Plan sze 
po ka zu jà ce 
sche ma tycz nà 
bu do w´ ró˝ nych
ty pów 
sie ci kom pu te ro -
wych.
Wzo ry ka bli 
sto so wa nych 
przy 
kon stru owa niu 
sie ci.

1

Klasa 1



Sieç komputero-
wa – Internet. In-
ternetowe poszuki-
wanie

Zna cze nie nie ogra -
ni czo ne go do st´ pu
do in for ma cji.
Ele men ty ad re su
in ter ne to we go.
Za sa dy i spo so by
wy szu ki wa nia in for -
ma cji na. stro nach
WWW.

Zna wa run ki umo˝ li -
wia jà ce pod ∏à cze nie
si´ do in ter ne to wej
sie ci. 
Ro zu mie zna cze nie
glo bal ne go do st´ pu
do in for ma cji.
Wy szcze gól nia ele -
men ty ad re su in ter -
ne to we go.
Wie, co to jest in -
ter ne to wa wy szu ki -
war ka.
Po tra fi wy ko rzy staç
wy szu ki war k´
do od na le zie nia in -
for ma cji.

Po tra fi z wy szu ka -
nych in for ma cji wy -
bie raç te naj war to -
Êciow sze. 

Prze glà dar ka in ter -
ne to wa.
Prze pi sy i usta wy
do ty czà ce ochro ny
praw au tor skich.
Ar ty ku ∏y pra so we
do ty czà ce za gro ̋ eƒ
ja kie nie sie za so bà
ko rzy sta nie z sie ci
in ter ne to wej.

1
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In ter fejs sys te mu
Win dows 
oraz spo so by 
uru cha mia nia 
pro gra mów

Po j´ cie sys te mu
ope ra cyj ne go.
Ele men ty pul pi tu
i okna sys te mu.
Spo so by 
uru cha mia nia 
pro gramów.

Wie, co to jest sys -
tem ope ra cyj ny.
Po tra fi na zwaç i wy -
ko rzy staç 
ele men ty pul pi tu
i okna.
Po tra fi uru cho miç
pro gram.

Kom pu ter 
z za in sta lo wa nym
sys te mem 
ope ra cyj nym Win -
dows XP i do dat ko -
wo in nym 
np. Li nux Edu-CD
(na p∏y cie CD
do ∏à czo nej do
podr´cznika)

1

Skró ty do pro gra -
mów i skró ty kla wi -
szo we wy ko rzy sty -
wa ne w Win dows
XP oraz odszukiwa-
nie pli ków

Za sa dy ce lo wo Êci
i two rze nia 
skró tów.
Od szu ki wa nie 
da nych na dys ku.

Po tra fi stwo rzyç
skrót do pro gra mu,
fol de ru czy pli ku na
pul pi cie i w Me nu
Start.

Po tra fi, wy ko rzy stu -
jàc w∏a Êci we na rz´ -
dzie, od na leêç wy -
bra ny plik lub fol der.

Gro ma dze nie, 
ko rzy sta nie 
i mo dy fi ko wa nie 
da nych

Ope ra cje 
na fol de rach 
i pli kach.
Ar chi wi za cja da-
nych 
w kom pu te rach.
Me to dy 
za pi sy wa nia 
i otwie ra nia 
da nych.

Umie wy ko rzy staç
i za sto so waç 
po le ce nia Ko piuj,
Wklej, Wy tnij. 
Po ru sza si´ spraw -
nie po struk tu rze
fol de rów.
Za pi su je wy ni ki prac
na dys ku.
Mo dy fi ku je ju˝ 
za pi sa ne da ne.

Pro jek tu je i wy ko -
nu je struk tu ry fol -
de rów po trzeb ne
do gro ma dze nia da -
nych.
Zna po j´ cie 
ar chi wi za cji 
i po tra fi w∏a Êci wie
ar chi wi zo waç da ne
na dys ku.

2

Formatowanie
i sprawdzanie stanu
dysku twardego.
Dodawanie i usu-
wanie programów.
System pomocy.

For ma to wa nie dys -
ku.
Spraw dza nie sta nu
dys ku.
Czysz cze nie dys ku.
De frag men ta cja
dys ku.
Ko pia 
bez pie czeƒ stwa 
da nych.

Umie for ma to waç
dys ki na ró˝ ne spo -
so by.
Zna za sa dy 
for ma to wa nia.
Wie, w ja kim ce lu
spraw dza si´ stan
dys ku i po tra fi 
to zro biç.
Wie, w ja kim ce lu
oczysz cza si´ dysk
i po tra fi to zro biç.

Wie, w ja kim ce lu
do ko nu je si´ 
de frag men ta cji 
dys ku i po tra fi 
to zro biç. 
Ro zu mie zna cze nie
ko pii za pa so wej
i po tra fi 
jà stwo rzyç.

1

Sprawdzenie poziomu i post´pów w opanowaniu przez uczniów wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. 1

Dzia∏ II – O za rzà dza niu za so ba mi kom pu te ra i pra cy w sys te mie ope ra cyj nym
Win dows XP

Godz.Temat lekcji Zakres materia∏u 
(treÊci)

Osiàgni´cia uczniów

Podstawowe Ponadpodstawowe

Wykorzystywane 
programy i/lub 

pomoce 
dydaktyczne
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In sta lo wa nie 
i usu wa nie 
pro gra mów.
Ko rzy sta nie 
z Sys te mu 
Po mo cy.

Po tra fi do ko naç 
in sta la cji i de in sta la -
cji do wol ne go pro -
gra mu.
Wie, jak ko rzy staç
z Sys te mu Po mo cy
i jak wy ko rzy staç je -
go tre Êci do wzbo -
ga ca nia wie dzy
i umie j´t no Êci.

Ty py i skut ki 
dzia ∏a nia wi ru sów.
Pro gra my 
an ty wi ru so we

Za po ry sie cio we

Pro ble my zwià za ne
z ochro nà da nych.
Skut ki dzia ∏a nia 
wi ru sów.
Ty py wi ru sów 
i ich po dzia∏.
Zna cze nie i dzia ∏a -
nie pro gra mów an -
ty wi ru so wych.
Zna cze nie i za sa dy
dzia ∏a nia za pór 
sie cio wych.
Ty py za pór 
sie cio wych.

Okre Êla pro ble my
zwià za ne z ochro nà
prze cho wy wa nych
da nych.
Zna skut ki 
dzia ∏a nia wi ru sów.
Po tra fi okre Êliç 
ty py wi ru sów 
kom pu te ro wych.
Wy szcze gól nia spo -
so by za bez pie cza nia
sie ci kom pu te ro wej.
Zna pod sta wo we
ty py za pór 
sie cio wych.

In sta lu je na swo im
kom pu te rze 
wy bra ny pro gram 
an ty wi ru so wy.
Uru cha mia 
wy bra ny pro gram 
an ty wi ru so wy.
Od naj du je w sie ci
in ter ne to wej 
dar mo we 
pro gra my 
an ty wi ru so we.

Wy k∏ad. 
Po ga dan ka. 
Wy bra ne 
z In ter ne tu 
ad re sy stron WWW,
na któ rych 
udo st´p nio ne 
sà bez p∏at ne 
pro gra my 
an ty wi ru so we.

1

For ma to wa nie 
do ku men tu 
i prze miesz cza nie
si´ po do ku men cie
Ope ra cje 
z tek stem

Pod sta wo we 
za sa dy 
pra cy edy cji 
tek stu.
For ma to wa nie 
tek stu 
za po mo cà 
do st´p nych 
na rz´ dzi.
Po ru sza nie si´ 
po do ku men cie.
Za zna cza nie 
frag men tu tek stu.
Ko pio wa nie tek stu.
Wkle ja nie 
frag men tów 
tek stu.

Do ko nu je mo dy fi ka -
cji do ku men tu, 
wy ko rzy stu jàc na -
rz´ dzia do for ma to -
wa nia, a w szcze gól -
no Êci: zmie nia roz -
miar, ko lor, krój
czcion ki, do ko nu je 
jej roz sze rze nia
i zw´ ̋ e nia, po gru -
bie nia, po chy le nia,
pod kre Êle nia. 
Umie po ru szaç si´
po do ku men cie 
za po mo cà myszy
lub kla wia tu ry.

Po tra fi od wzo ro waç
za da ny mu do ku -
ment.
Dba o es te tycz nà
i atrak cyj nà for m´
do ku men tu.
Po tra fi na pi saç pro -
ste og∏o sze nie.
Pro jek tu je do ku -
men ty na po trze by
szko ∏y, na przy k∏ad
dy plo my, 
za pro sze nia, 
szkol nà gazetk´.
Po tra fi 
wy dru ko waç
go to wy 
do ku ment.

Pro gram Mi cro soft
Word.
Cza so pi sma, ulot ki 
in for ma cyj ne,
wzo ry ofi cjal nych
pism, któ re po zwa -
la jà zro zu mieç za sa -
dy kon stru owa nia
dokumentu i zna-
czenie dba ∏o Êci
o jego wy glàd.
Plik z zapisanym
przyk∏adowym
obrazem.

1

Sprawdzenie poziomu i post´pów w opanowaniu przez uczniów wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. 1

Dzia∏ III – O ochronie zasobów komputera

Godz.Temat lekcji Zakres materia∏u 
(treÊci)

Osiàgni´cia uczniów

Podstawowe Ponadpodstawowe

Wykorzystywane 
programy i/lub 

pomoce 
dydaktyczne

Sprawdzenie poziomu i post´pów w opanowaniu przez uczniów wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. 1

Dzia∏ IV – O me to dach re da go wa nia do ku men tów tek sto wych za po mo cà edy -
to ra tek stu

Godz.Temat lekcji Zakres materia∏u 
(treÊci)

Osiàgni´cia uczniów

Podstawowe Ponadpodstawowe

Wykorzystywane 
programy i/lub 

pomoce 
dydaktyczne
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Dzie li tekst na aka -
pi ty i po tra fi je zde -
fi nio waç.
Zna spo so by 
za zna cza nia tek stu
lub je go 
frag men tów.
Do ko nu je ko pio wa -
nia, usu wa nia
i prze no sze nia wy -
bra nych frag men -
tów tek stu.

Na rz´ dzia 
j´ zy ko we 
oraz li sta 
nu me ro wa na 
i wy punk to wa na

Na rz´ dzia 
j´ zy ko we.
Li sta nu me ro wa na
i punk to wa na.

Po tra fi wy ko rzy staç
we w∏a Êci wym mo -
men cie na rz´ dzia
j´ zy ko we – prze no -
sze nie wy ra zów do
ko lej ne go wier sza,
spraw dza nie pi sow -
ni, wy mia na s∏ów 
na jed no znacz ne.
Wie, jak do sto so waç
wy glàd list nu me ro -
wa nych i punk to wa -
nych do po trzeb
wy ni ka jà cych z tre -
Êci do ku men tu.

1

Uatrak cyj nia nie wy -
glà du 
do ku men tu.
Ta be le 
w do ku men cie

Po dzia∏ stro ny 
na ko lum ny.
Wpro wa dza nie 
ini cja ∏u.
Wpro wa dza nie 
ob ra zu do tek stu.
Wsta wia nie ta bel
do do ku men tu tek -
sto we go.
For ma to wa nie 
ta bel.

Po tra fi do ko naç po -
dzia ∏u tek stu 
na ko lum ny.
Wie, jak i kie dy
wpro wa dzaç 
ini cja∏.
Po tra fi wsta wiç 
do tek stu obiekt 
gra ficz ny.
Umie oto czyç tek -
stem wy bra ny
obiekt gra ficz ny.
Mo dy fi ku je pa ra me -
try wsta wio nej do
tek stu gra fi ki.
Po tra fi za po mo cà
na rz´ dzi pro gra mu
wpro wa dziç 
do tek stu ta be le.
Wie, jak for ma to -
waç ta be l´ wpro wa -
dzo nà do do ku -
men tu, a w szcze -
gól no Êci jak zmie niç
jej ob ra mo wa nie,
ko lor ko mó rek, wy -
glàd czcion ki, sca laç
i dzie liç ko mór ki,
do da waç i usu waç
ko lum ny i wier sze,
wy rów ny waç tekst
w ko mór ce.

1

Wy kre sy
w do ku men cie

Wsta wia nie 
wy kre sów 
do do ku men tu tek -
sto we go.
For ma to wa nie 
wy kre sów.

Po tra fi wsta wiç 
do do ku men tu 
wy kres.
Umie zmie niaç 
da ne pre zen to wa ne
za po mo cà wykresu.
Wie, jak for ma to -
waç wy kres,
a w szcze gól no Êci
jak zmie niç typ wy -

1
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INFORMATYKA • PROGRAM NAUCZANIA16

kre su, wpro wa dziç
ty tu∏, for ma to waç
se rie da nych.
Roz po zna je typ wy -
kre su, ja ki na le ̋ y
u˝yç do pre zen ta cji
okre Êlo nych da nych.

Ob ra mo wa nie 
i cie nio wa nie 
oraz ochro na 
do st´ pu 
do do ku men tu.
Na g∏ó wek i stop ka
w ró˝ nych do ku -
men tach.
Przy pi sy

Ob ra mo wa nie 
stro ny.
Ochro na do st´ pu
do prze cho wy wa -
ne go do ku men tu.
Wsta wia nie na -
g∏ów ka i stop ki oraz
przy pi sów do do ku -
men tu tek sto we go.
Do ku ment wie lo -
stro ni co wy.

Po tra fi wpro wa dzaç
i ste ro waç funk cjà
Ob ra mo wa nie stro -
ny. Wie, jak za bez -
pie czyç do ku ment 
za po mo cà ha s∏a.
Po tra fi wsta wiç
do do ku men tu pro -
sty na g∏ó wek i stop -
k´. Po tra fi wpro wa -
dziç przy pi sy dol ne
i koƒ co we. Roz ró˝ -
nia do ku men ty wie -
lo stro ni co we

1

Po zna je my 
pod sta wy pra cy
w arkuszu kalkula-
cyjnym

Za sa dy pra cy 
w ar ku szu 
kal ku la cyj nym.
For ma to wanie 
ar kusza 
za po mo cà 
do st´p nych 
na rz´ dzi.
Spo so by 
po ru sza nia si´ 
po do ku men cie.
Spo só b 
wpro wa dza nia 
pro stych for mu∏ 
ma te ma tycz nych.
Spo sób i cel 
wpro wa dza nia 
ko men ta rza 
do ko mór ki.

Po tra fi po daç przy -
k∏a dy wy ko rzy sty wa -
nia ar ku sza kal ku la -
cyj ne go.
Zna spo sób ozna -
cze nia ko lumn
i wier szy.
Zna po j´ cie: ad res
ko mór ki.
Przed sta wia da ne
we w∏a Êci wych for -
ma tach.
Do ko nu je mo dy fi ka -
cji do ku men tu, wy -
ko rzy stu jàc na rz´ -
dzie do for ma to wa -
nia,
a w szcze gól no Êci:
zmie nia roz miar, ko -
lor, krój czcion ki,
wpro wa dza po gru -
bie nie, po chy le nie,
zmie nia sze ro koÊç
ko lumn, wy so koÊç
wier sza, wsta wia
do dat ko we ko lum -
ny i wier sze, wy rów -
nu je tekst w ko mór -
kach, wpro wa dza
ob ra mo wa nie i wy -
pe∏ nia ko lo rem ko -
mór ki.
Umie po ru szaç si´
po do ku men cie
przy po mo cy mysz y
lub kla wia tu ry.

Pro jek tu je uk∏ad
i wy glàd ar ku sza.
Dba o es te tycz nà
i atrak cyj nà for m´
do ku men tu.
Pro jek tu je ar ku sze
na po trze by kla sy
czy szko ∏y, 
na przy k∏ad ar kusz
ob li cza jà cy fre kwen -
cj´, przed sta wia jà cy
wy ni ki 
ry wa li za cji pod czas
Dnia Spor tu, 
pre zen tu jà cy 
wy ni ki eg za mi nów 
gim na zjal nych 
w po szcze gól nych 
kla sach.
Po tra fi 
wy dru ko waç 
go to wy arkusz.
Wie, jak skon stru -
owaç i za sto so waç
pro ste funk cje do -
da wa nia, odej mo -
wa nia, mno ̋ e nia
i dzie le nia.
Po tra fi wpro wa dziç
ko men tarz do ko -
mór ki.
Zna po j´ cie Au to su -
mo wa nia.
Ro zu mie i po tra fi
za sto so waç opcje
„prze cià ga nia 
for mu ∏y”.

Pro gram Mi cro soft
Excel.
Plan sze z przy k∏a da -
mi roz wià zaƒ pro -
ble mu za po mo cà
ar ku sza kal ku la cyj -
ne go.
Przy k∏a dy pli ków
z da ny mi za wie ra jà -
cy mi go to we ar ku -
sze kal ku la cyj ne
z roz wià za nia mi wy -
bra nych pro ble -
mów (np. ar kusz li -
czà cy fre kwen cj´
ucznia czy ca ∏ej kla -
sy).

1

Dzia∏ V – O me to dach do ko ny wa nia ob li czeƒ za po mo cà ar ku sza kal ku la cyj ne go

Godz.Temat lekcji Zakres materia∏u 
(treÊci)

Osiàgni´cia uczniów

Podstawowe Ponadpodstawowe

Wykorzystywane 
programy i/lub 

pomoce 
dydaktyczne
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Graficzne 
przedstawianie in-
formacji

Wstawianie wykre-
sów do arkusza.
Sposoby formato-
wania wykresów.

Po tra fi na pod sta -
wie za pro je kto wa -
nej ta be li wsta wiç 
do ar ku sza wy kres.
Umie zmie niaç 
da ne pre ze to wa ne 
za po mo cà wy kre su.
Wie, jak for ma to -
waç wy kres, 
a w szcze gól no Êci
jak zmie niç typ wy -
kre su, wpro wa dziç
ty tu∏, for ma to waç
se rie da nych.
Roz po zna je typ wy -
kre su, ja ki na le ̋ y
u˝yç do pre zen ta cji
okre Êlo nych danych.
Po tra fi opi saç wpro -
wa dzo ny wy kres.

Skom pli ko wa ne ob -
li cze nia

Za sto so wa nie 
wy bra nych funk cji
ma te ma tycz nych,
sta ty stycz nych i lo -
gicz nych.

Po tra fi za sto so waç
wy bra ne funk cje
ma te ma tycz ne, 
na przy k∏ad pierwia-
stek, si nus, po t´ ga.
Po tra fi za sto so waç
i ro zu mie wy bra ne
funk cje sta ty stycz -
ne, na przy k∏ad LICZ.
JE˚ELI. 
Po tra fi za sto so waç
i ro zu mie wy bra ne
funk cje lo gicz ne, na
przy k∏ad funk cja
JE˚ELI.
Zna po j´ cie adreso-
wania bezwgl´dne-
go i mieszanego,
rozu mie i wie, kie dy
na le ̋ y je sto so waç.

2

U∏a twie nia w pra cy.
Po rzà dek 
w ar ku szu.

Cel i spo sób wpro -
wa dza nia for ma to -
wa nia 
wa run ko we go.
Spo sób i ce lo woÊç
wpro wa dza nia opcji 
„Po kr´ t∏o”.
Uczy si´ spo so bów
i ce lo wo Êci sor to -
wa nia da nych.

Po tra fi wy ko rzy staç
opcje for ma to wa nia
wa run ko we go, wie,
kie dy to zro biç. 
Wie, jak wpro wa dziç
i wy ko rzy staç opcj´
„Po kr´ t∏o”.
Po tra fi po sor to waç
da ne zgod nie z po -
sta wio ny mi wa run -
ka mi.

1

Sprawdzenie poziomu i post´pów w opanowaniu przez uczniów wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. 1

Dzia∏ VI – O spo so bach ma ga zy no wa nia i se lek cjo no wa nia in for ma cji

Godz.Temat lekcji Zakres materia∏u 
(treÊci)

Osiàgni´cia uczniów

Podstawowe Ponadpodstawowe

Wykorzystywane 
programy i/lub 

pomoce 
dydaktyczne

Co to sà ba zy da-
nych i do cze go
s∏u ̋ à
Krok po kro ku – 
za czy na my bu do w´
ba zy da nych
Jak mo ̋ e my wy ko -

Za sa dy pra cy przy
two rze niu baz da -
nych.
Po j´ cie ba zy da -
nych.
Ele men ty ba zy 
da nych (ta be la, 

Przed sta wia przy k∏a -
dy baz da nych spo -
ty ka nych w co -
dzien nym ˝y ciu.
Ro zu mie po j´ cie
ba zy da nych. Zna
i two rzy ele men ty

Ro zu mie po trze b´
ar chi wi zo wa nia in -
for ma cji.

Pro gram Mi cro soft
Ac cess.
Przy k∏a dy pli ków
z da ny mi za wie ra jà -
cy mi go to we ba zy
da nych z roz wià za -
nia mi wy bra nych

1
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rzy staç ba zy da -
nych – jak do trzeç
do kon kret nych 
in for ma cji

re kord, po le).
Po szcze gól ne kro ki
przy bu do wie ba zy
da nych.
Ty py baz da nych.
Za rzà dzanie ba zà
da nych.

ba zy da nych (tabe -
la, re kord, po le).
Po tra fi zde fi nio waç
ty py baz da nych.
Ko rzy sta z go to wych
baz da nych w ce lu
uzy ska nia in for ma cji.
Mo dy fi ku je struk tu r´
ba zy.
Po tra fi sor to waç in -
for ma cje.
Wie, jak wy szu kaç
w ba zie da nych kon -
kret nà in for ma cj´.
Po tra fi two rzyç 
ra por ty.

pro ble mów (np.
ksià˝ ka ad re so wa).

Mi ni ba zy da nych
two rzo ne za po mo -
cà ar ku sza 
kal ku la cyj ne go

Za sa dy two rze nia
baz za po mo cà 
ar ku sza 
kal ku la cyj ne go.
Za sto so wa nie 
do st´p nych opcji
w ce lu wy szu ki wa -
nia kon kret nych in -
for ma cji. 

Po tra fi zbu do waç,
mo dy fi ko waç i wy -
ko rzy staç pro stà ba -
z´ da nych (MS Excel
– po le ce nie Da ne
–> For mu larz).
Umie od szu ki waç
kon kret ne in for ma -
cje z ar ku sza (MS
Excel – po le ce nie
Da ne –> Filtr –>
Au to filtr).

Roz po zna je mo˝ li -
wo Êci two rze nia baz
da nych w ró˝ nych
pro gra mach.

Pro gram Mi cro soft
Excel.
Przy k∏a dy pli ków
z da ny mi za wie ra jà -
cy mi go to we ba zy
da nych z roz wià za -
nia mi wy bra nych
pro ble mów (np.
ksià˝ ka ad re so wa).

1

Sprawdzenie poziomu i post´pów w opanowaniu przez uczniów wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. 1

Dzia∏ VII – O cie kaw ych spo so bach ucze nia si´, spraw dza nia wie dzy 
oraz mo de lo wa niu i sy mu la cji kom pu te ro wej

Godz.Temat lekcji Zakres materia∏u 
(treÊci)

Osiàgni´cia uczniów

Podstawowe Ponadpodstawowe

Wykorzystywane 
programy i/lub 

pomoce 
dydaktyczne

No we mo˝ li wo Êci
po zna wa nia wie dzy. 
Pro gra my edu ka -
cyj ne.
Te sty in te rak cyj ne

No we (in ne 
od tra dy cyj nych)
spo so by po zy ski wa -
nia in for ma cji.
Do st´p ne mul ti me -
dial ne pro gra my
edu ka cyj ne.
Ko rzy Êci wy ni ka jà ce
z po s∏u gi wa nia si´
mul ti me dial ny mi
êró d∏a mi in for ma -
cji.
No we spo so by
spraw dza nia wie dzy
(te sty in te rak cyj -
ne).

Po tra fi wska zaç
przy k∏a dy, w któ -
rych in for ma cje
prze ka zy wa ne sà za
po mo cà mul ti me -
dial nych êró de∏ 
in for ma cji.
Po tra fi we w∏a Êci wy
spo sób ko rzy staç
z pro gra mów edu -
ka cyj nych.
Po tra fi zdo by waç
in for ma cje na za da -
ny te mat 
z do st´p nych 
dys ków CD.

Wie, jak wy ko naç
i za sto so waç pro sty
test in te rak cyj ny
(na pod sta wie
wcze Êniej zdo by tej
wie dzy do ty czà cej
wy ko rzy sta nia pro -
gra mu MS Excel.

Przy k∏a do we pro -
gra my edu ka cyj ne
za pi sa ne 
na p∏ytach CD.
Pro gram Mi cro soft
Excel.
Przy k∏a dy te stów
in te rak cyj nych we -
ry fi ku jà cych wie dz´
ucznia z wy bra nych
przed mio tów.

1

Mo de lo wa nie 
i sy mu la cja 
kom pu te ro wa

De fi ni cje po j´ç:
mo del, mo de lo wa -
nie i sy mu la cja.
Za sa dy pro ste go
mo de lo wa nia.

Zna po j´ cie mo de -
lu, mo de lo wa nia
i sy mu la cji. 
Umie wska zaç przy -
k∏a dy wy ko rzy sty wa -
nia sy mu la cji w roz -

Uczy si´, w ja kich
pro gra mach mo˝ na
prze pro wa dziç pro -
stà sy mu la cj´ kom -
pu te ro wà. 
Ro zu mie i uza sad nia

Przy k∏a do we ad re sy
stron in ter ne to -
wych, na któ rych
po ka za no przy k∏a dy
sy mu la cji 
i mo de lo wa nia. 

1

In ter ne to we ba zy
da nych – przy k∏a dy
i spo so by wy szu ki -
wa nia i wy ko rzy sta -
nia in for ma cji

Kie dy, jak i cze go
mo˝ na szu kaç w In -
ter ne cie.

Po tra fi od na leêç
i wy ko rzy staç in for -
ma cje w in ter ne to -
wych ba zach da -
nych.

Umie, po tra fi i ro zu -
mie mo˝ li wo Êci i ce -
lo woÊç wy szu ki wa -
nia in for ma cji w in -
ter ne to wych ba -
zach da nych.

Prze glà dar ka in ter -
ne to wa.

1
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ma itych 
dzie dzi nach ˝y cia.
Po tra fi po daç przy -
k∏ad sy mu la cji kom -
pu te ro wej.
Prze pro wa dza pro -
ste sy mu la cje.
Ro zu mie i uza sad nia
ko rzy Êci z za sto so -
wa nia sy mu la cji.
Umie wska zaç przy -
k∏a dy wy ko rzy sty wa -
nia mo de lo wa nia
w roz ma itych dzie -
dzi nach ˝y cia.
Po tra fi po daç przy -
k∏ad mo de lo wa nia
kom pu te ro we go.
Umie roz wià zaç pro -
sty przy k∏ad na wy -
ko rzy sta nie mo de -
lo wa nia.

ko rzy Êci z za sto so -
wa nia 
mo de lo wa nia.

Pro gram Mi cro soft
Excel.
Przy k∏a dy pli ków
z da ny mi za wie ra jà -
cy mi go to we 
ar ku sze z roz wià za -
nia mi wy bra nych
pro ble mów sy mu -
la cji (np. ar kusz 
li czà cy stan 
ban ko we go kon ta 
przy okre Êlo nym 
opro cen to wa niu).

Sprawdzenie poziomu i post´pów w opanowaniu przez uczniów wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. 1

Co ka˝ dy wie dzieç
po wi nien, za nim
za cznie two rzyç
pre zen ta cje
Two rze nie pre zen -
ta cji. 
Cz´Êç 1

De fi ni cja po j´ cia
pre zen ta cji. 
Spo so by pre zen to -
wa nia in for ma cji.
Pod sta wo we po j´ -
cia do ty czà ce pre -
zen ta cji.
Za le ty przed sta wia -
nia in for ma cji
za po mo cà pre zen -
ta cji.
Za sa dy two rze nia
pre zen ta cji. 
Wy bór ob ra zu pre -
zen ta cji.
Wsta wia nie do pre -
zen ta cji tek stu i ob -
ra zu oraz zmia na
t∏a slaj du.
For ma to wa nie tek -
stu i ob ra zu.

Okre Êla po j´ cia do -
ty czà ce pre zen ta cji.
Zna za sa dy two rze -
nia pre zen ta cji i po -
tra fi je za sto so waç.
Po tra fi do ko naç wy -
bo ru ob ra zu pre -
zen ta cji.
Umie za pi saç swo jà
pra c´ ja ko plik ty pu
Pre zen ta cja oraz
Po kaz pro gra mu.
Umie wsta wiç
do ob ra zu pre zen -
ta cji tekst i ob raz
oraz zmie niç t∏o
slaj du.
Po tra fi for ma to waç
wsta wio ny do ob ra -
zu pre zen ta cji tekst
i ob raz.

Pro jek tu je i wy ko -
nu je pre zen ta cj´
mul ti me dial nà
na za da ny te mat.
Po tra fi przed sta wiç
pre zen ta cj´ na fo -
rum pu blicz nym.

Pro gram Po wer- 
Po int.
Przy k∏a dy pre zen ta -
cji przed sta wia jà -
cych cie ka we roz -
wià za nia z za sto so -
wa niem
od po wied nio do -
bra nych efek tów
ani ma cji. 
Przy k∏a dy pre zen ta -
cji, któ re mo˝ na za -
sto so waç i wy ko -
rzy staç na lek cjach
z in nych przed mio -
tów.

1

Dzia∏ VIII – O atrak cyj nym przed sta wia niu i pre zen to wa niu in for ma cji

Godz.Temat lekcji Zakres materia∏u 
(treÊci)

Osiàgni´cia uczniów

Podstawowe Ponadpodstawowe

Wykorzystywane 
programy i/lub 

pomoce 
dydaktyczne

Klasa 2
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Two rze nie pre zen -
ta cji. Cz´Êç 2

Za sto so wa nia ani -
ma cji do ele men -
tów ob ra zu pre zen -
ta cji. Wpro wa dza -
nie wy kre su i je go
for ma to wa nie.
Do da wa nie, usu wa -
nie i zmia na miej -
sca slaj du w pre -
zen ta cji.
Au to ma tycz ne
przej Êcia slaj dów
w pre zen ta cji.
Pre zen ta cja z za -
sto so wa niem hi per -
∏à cza.

Po tra fi dodaç ani-
macje do slaj dów.
Wie, jak wstawiç
wy kres do ob ra zu
pre zen ta cji i jak go
for ma to waç.
Po tra fi do daç, usu -
nàç lub zmie niç
slajd.

Pro gra muje po ka z
w od po wied nim od -
st´ pie cza so wym.
Po tra fi wy ko naç
pre zen ta cj´ z wy ko -
rzy sta niem hi per ∏à -
cza mi´ dzy po -
szcze gól ny mi jej ob -
ra za mi.

1

Co ka˝ dy wie dzieç
po wi nien, za nim
za cznie two rzyç
w∏a snà stro n´
WWW

Ko rzy Êci z przed sta -
wia nia in for ma cji
na stro nach WWW.
Pod sta wo we po j´ -
cia zwià za ne ze
struk tu rà two rzo -
ne go do ku men tu.
Kon struk cja na -
g∏ów ka do ku men -
tu, g∏ów nej je go
cz´ Êci.

J´ zyk HTML – two -
rze nie stron WWW.
Okre Êla ko rzy Êci
z przed sta wia nia in -
for ma cji za po mo cà
stron WWW.
Okre Êla po j´ cia
zwià za ne ze struk -
tu rà two rzo ne go
do ku men tu (ele -
men ty, ta gi i znacz -
ni ki).
Po tra fi kon stru owaç
na g∏ó wek do ku -
men tu (sek cja; He -
ad, Ti tle oraz Me ta).
Okre Êla za sa dy two -
rze nia g∏ów nej cz´ -
Êci do ku men tu
(sek cja Bo dy).

Po tra fi wsta wiç
na stro n´ plik
dêwi´ ko wy (bgso -
und src...).
Po tra fi wsta wiç
na stro n´ plik wi deo
(bgso und src...).
Pro jek tu je stro n´
WWW na wska za ny
te mat. 

Pro gram No tat nik.
Pro gram In ter net
Explo rer.
Przy k∏a dy cie ka -
wych roz wià zaƒ do -
ty czà cych w∏a Êci wej
bu do wy i kon struk -
cji stron WWW
(w∏a sne pro po zy cje
oraz ad re sy in ter -
ne to we).

1

Ko men dy j´ zy ka
HTML.
Cz´Êç 1

Ko men dy zmie nia jà -
ce t∏o do ku men tu.
Ko men dy for ma tu -
jà ce wsta wio ny
tekst. 
Ko men dy zmie nia -
jà ce mar gi ne sy. 
Ko men dy zmie nia -
jà ce po ∏o ̋ e nie
obiek tu na stro nie.
Ko men dy bu du jà ce
od sy ∏a cze.
Ko men dy zmie nia jà -
ce ko lor od sy ∏a czy.

Po tra fi zmie niç t∏o
do ku men tu (bgco -
lor, back gro und).
Po tra fi wsta wiç
i for ma to waç tekst
(font si ze, co lor, fa -
ce, b, i, u...).
Po tra fi zmie niç mar -
gi ne sy stro ny
(left–ri ght–top–bot -
tom mar gin).
Po tra fi zmie niç po -
∏o ̋ e nie obiek tu
na stro nie 
(p align–cen ter
–left–ri ght).
Po tra fi zbu do waç
od sy ∏a cze (a href...).

Umie zmie niç ko lor
od sy ∏a czy (a link, v
link).

1

Ko men dy j´ zy ka
HTML.
Cz´Êç 2

Ko men dy ani mu jà -
ce obiek ty.
Ko men dy wsta wia -
jà ce li nie.
Ko men dy two rzà ce
li sty nu me ro wa ne.
Ko men dy two rzà ce
li sty wy punk to wa ne. 
Wpro wa dza nie pli -
ku dêwi´ ko we go.
Wpro wa dza nie pli -
ku wi deo.

Umie ani mo waç
obiek ty (ma rqu -
ee...).
Po tra fi wsta wiç
i for ma to waç li nie
(hr si ze–co lor...).
Po tra fi wsta wiç
i for ma to waç li sty
nu me ro wa ne (ol, li). 
Po tra fi wsta wiç
i for ma to waç li sty
wy punk to wa ne (ul,
li).

Potrafi wstawiç plik
dêwi´kowy oraz plik
wideo

1
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Ko men dy j´ zy ka
HTML.
Cz´Êç 3

Ko men dy wsta wia -
jà ce ob raz.
Ko men dy wsta wia -
jà ce ta be le.

Po tra fi wsta wiç
i for ma to waç ob raz
(img src).
Po tra fi wsta wiç
i for ma to waç ta be le
(ta ble, tr, td...).

1

Ko men dy j´ zy ka
HTML.
Cz´Êç 4

Za sa dy i kon stru -
owa nie do ku men -
tów z∏o ̋ o nych.

Umie za sto so waç
hi per ∏à cza bez bu -
do wy stron w tzw.
uk∏a dzie ram ki.

Wie, jak kon stru -
owaç do ku men ty
z∏o ̋ o ne – ram ki
(fra me set, fra me
src...).

1

Ko men dy j´ zy ka
HTML.
Cz´Êç 5

Ko men dy two rzà ce
p∏y wa jà ce ram ki.
Ko men dy two rzà ce
for mu la rze.

Po tra fi wsta wiç
do stro ny WWW
pod sta wo we ele -
men ty wcho dzà ce
w sk∏ad for mu la rza.

Wie, jak stwo rzyç
p∏y wa jà ce ram ki
(i fra me...).
Wie, jak bu do waç
for mu la rze (form,
in put, se lect na -
me...).

1

Ma te ria ∏y mul ti me -
dial ne –Re je stra tor
dêwi´ ku sys te mu
Win dows
Ma te ria ∏y mul ti me -
dial ne – pro gram
Win dows Mo vie
Ma ker

Na gry wa nie dêwi´ -
ku, od twa rza nie
dêwi´ ku, mo dy fi ka -
cja pli ków dêwi´ ko -
wych, 
wsta wia nie pli ków
dêwi´ ko wych
do do ku men tów.
Wy bór kli pów,
wpro wa dze nie
przejÊç i efek tów
wi deo, wpro wa dza -
nie na pi sów, wpro -
wa dza nie pli ku au -
dio.

Po tra fi na graç i od -
twa rzaç dêwi´k
przy po mo cy pro -
gra mu. 
Umie do ko naç mo -
dy fi ka cji dêwi´ ku.
Wie, jak wsta wiç plik
dêwi´ ko wy do ró˝ -
nych do ku men tów.
Po tra fi wy braç i za -
im por to waç do pro -
gra mu w∏a Êci we pli -
ki gra ficz ne. Po tra fi
wpro wa dziç i za sto -
so waç od po wied nie
przej Êcia po mi´ dzy
ob ra za mi. 
Umie wpro wa dziç
efek ty wi deo. Umie
wpro wa dziç na pi sy
po czàt ko we i koƒ -
co we.

Po tra fi mik so waç
dêwi´ ki.
Po tra fi wpro wa dzaç
do po ka zu plik
dêwi´ ko wy.

Re je stra tor dêwi´ ku
sys te mu Win dows.
Pro gram Win dows
Mo vie Ma ker. 
W∏a sne pro jek ty pli -
ków wi deo. Ob ra zy
i fo to gra fie
do two rze nia pli -
ków wi deo.

1

Sprawdzenie poziomu i post´pów w opanowaniu przez uczniów wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. 1

Dzia∏ IX – O two rze niu i ob rób ce ob ra zu za po mo cà edy to ra gra fi ki

Godz.Temat lekcji Zakres materia∏u 
(treÊci)

Osiàgni´cia uczniów

Podstawowe Ponadpodstawowe

Wykorzystywane 
programy i/lub 

pomoce 
dydaktyczne

Ma lo wa nie i ry so -
wa nie za po mo cà
kom pu te ra
Pro gram Co rel Draw
– na rz´ dzie do ry -
so wa nia i nie tyl ko

Ró˝ ni ce po mi´ dzy
ma lo wa niem i ry so -
wa niem przy u˝y ciu
kom pu te ra.
De fi nio wa nie ró˝ nic
mi´ dzy gra fi kà ra -
stro wà a wek to ro -
wà.
In ter fejs pro gra mu. 
Wy ko rzy sty wa nie
pod sta wo wych
mo˝ li wo Êci pro gra -
mu.

Zna i ro zu mie ró˝ ni -
ce mi´ dzy ma lo wa -
niem i ry so wa niem
przy u˝y ciu kom pu -
te ra.
Okre Êla zna cze nie
po j´ç: gra fi ka ra -
stro wa, gra fi ka wek -
to ro wa.
Ob ja Ênia in ter fejs
uru cho mio ne go
pro gra mu gra ficz -
ne go. 
Oma wia pod sta wo -
we mo˝ li wo Êci pro -
gra mu.

Pro gram gra ficz ny
Co rel Draw.
Ulot ki, re kla my,
cza so pi sma ja ko
„pod po wie dzi”
i przy k∏a dy za sto so -
waƒ pro gra mu.
Pro jek ty w∏a sne
ma te ria ∏ów in for -
ma cyj no -re kla mo -
wych wy ko na nych
na rzecz szko ∏y
i Êro do wi ska.

1
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Co mo˝ na stwo rzyç
za po mo cà na rz´ dzi
pro gra mu i jak
prze kszta∏ caç
obiek ty

Dzia ∏a nie pod sta -
wo wych na rz´ dzi
ofe ro wa nych
w przy bor ni ku.
Pod sta wo we prze -
kszta∏ ce nia obiek -
tów.

Umie wy ko rzy staç
na rz´ dzia pro gra mu
do osià gni´ cia za -
pla no wa ne go efek -
tu (za zna cza, prze -
su wa, wy d∏u ̋ a,
sp∏asz cza, ob ra ca,
po chy la obiekt,
zmie nia ko lej noÊç
warstw, wy ko rzy stu -
je na rz´ dzia kszta∏ -
tu).
Po tra fi wy ma zy waç
i wy ci naç frag men ty
ob ra zu.
Po tra fi ry so waç li nie
pro ste, krzy we i ∏a -
ma ne.
Do bie ra ko lor i gru -
boÊç li nii i wy ko nu je
od po wied nie ko rek ty.
Wy ko rzy stu je do -
st´p ne na rz´ dzia
do ry so wa nia fi gur
p∏a skich.
Po tra fi wy braç i za -
sto so waç od po -
wied nie na rz´ dzie
do wy pe∏ nie nia ko -
lo rem obiek tów za -
mkni´ tych.

Prze kszta∏ ca obiek ty
na da jàc im wra ̋ e nie
prze strzen no Êci
i trój wy mia ro wo Êci.

1

Wpro wa dza nie
i prze kszta∏ ca nie
tek stu

Mo˝ li wo Êci prze -
twa rza nia i ob rób ki
tek stu.

Po tra fi za sto so waç
we wn´trz ny edy tor
tek stu do wsta wia -
nia na pi sów.
Zna ró˝ ni ce po mi´ -
dzy tek stem aka pi -
to wym a gra ficz -
nym.
Umie prze kszta∏ caç
i mo dy fi ko waç tekst
gra ficz ny.
Wy ko nu je pra ce
we d∏ug za da ne go
wzo ru.
Po tra fi wy dru ko waç
go to wy pro jekt. 

Umie pla no waç
pra c´.
Pro jek tu je i re ali zu je
w∏a sne roz wià za nia.
Po tra fi do wieÊç zna -
cze nia i ce lo wo Êci
sto so wa nia pro gra -
mów gra ficz nych.
Prze kszta∏ ca obiek ty,
na da jàc im wra ̋ e nie
prze strzen no Êci
i trój wy mia ro wo Êci.

1

Efek ty spe cjal ne Mo˝ li wo Êci za sto so -
wa nia efek tów spe -
cjal nych ob rób ki
ob ra zu.

Po tra fi wy braç i za -
sto so waç na rz´ dzia
do efek tów spe cjal -
nych (so czew k´,
per spek ty w´).

1

Eks por to wa nie i im -
por to wa nie pli ków

Spo so by im por to -
wa nia i eks por to -
wa nia ob ra zów.
Zmiana grafiki wek-
torowej na bitma-
powà.

Po tra fi im por to waç
i eksportowaç ob ra -
zy. 
Umie mo dy fi ko waç
i prze twa rzaç za im -
por to wa ne ob ra zy.

Zna sposoby prze-
twarzania grafiki
wektorowej w bit-
mapowà.
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Pro gram GIMP
– na rz´ dzie do ry -
so wa nia i nie tyl ko.
Na rz´ dzia przy bor -
ni ka.
Ska lo wa nie ry sun -
ków

In ter fejs pro gra mu. 
Pod sta wo we mo˝ li -
wo Êci pro gra mu.
Dzia ∏a nie pod sta -
wo wych na rz´ dzi
ofe ro wa nych
w przy bor ni ku.
Spo so by ska lo wa nia
ry sun ków.

Ob ja Ênia in ter fejs
uru cho mio ne go
pro gra mu gra ficz -
ne go. 
Oma wia pod sta wo -
we mo˝ li wo Êci pro -
gra mu.
Umie wy ko rzy staç
na rz´ dzia pro gra mu
w ce lu osià gni´ cia
za pla no wa ne go
efek tu.
Wie, jak ska lo waç
ob raz. 

Umie pla no waç pra -
c´.
Wy ko nu je pra ce
we d∏ug za da ne go
wzo ru.
Pro jek tu je i re ali zu je
w∏a sne roz wià za nia.
Po tra fi do wieÊç zna -
cze nia i ce lo wo Êci
sto so wa nia pro gra -
mów gra ficz nych.
Po tra fi za pi saç ob -
raz z edy to ra gra fi ki
do pli ku o wy bra -
nym roz sze rze niu.
Po tra fi wy dru ko waç
go to wy pro jekt.

Pro gram gra ficz ny
GIMP.
Ulot ki, re kla my,
cza so pi sma ja ko
„pod po wie dzi”
i przy k∏a dy za sto so -
waƒ pro gra mu.
Pro jek tu je w∏a sne
ma te ria ∏y in for ma -
cyj no -re kla mo we
na rzecz szko ∏y
i Êro do wi ska.

1

Ka dro wa nie oraz
zmia na roz mia ru
ob ra zów.
Ob ra zy czar no -bia ∏e
i jed no barw ne
Efekt cie nia i in ne
efek ty spe cjal ne

Ka dro wa nie i zmie -
nia nie wy mia rów
ob ra zu.
Za mia na ob ra zów
czar no -bia ∏ych
na jed no barw ne.
Wpro wa dza nie
efek tu cie nia.
Sto so wa nie fil trów
i skryp tów.

Wie, jak ka dro waç
ob raz i zmie niaç je -
go wy mia ry.
Po tra fi prze kszta∏ caç
ob raz czar no -bia ∏y
w jed no barw ny.
Umie wpro wa dziç
do ob ra zu efekt cie -
nia.
Po tra fi wy ko rzy staç
funk cj´ skryp tów
i fil trów do prze twa -
rza nia ob ra zu.

1

Efek tow ne na pi sy.
Wy ko rzy stu je my
tyl ko to, co po -
trzeb ne

Mo˝ li wo Êci prze -
twa rza nia i ob rób ki
tek stu.
Mo˝ li wo Êci za sto so -
wa nia efek tów spe -
cjal nych ob rób ki
ob ra zu.
Wy ci na nie obiek -
tów z ob ra zu.

Wie, w ja ki spo sób
prze twa rzaç i ob ra -
biaç tekst.
Po tra fi za sto so waç
dla da ne go ob ra zu
mo dy fi ka cje za po -
mo cà efek tów spe -
cjal nych.
Umie wy ci naç po -
trzeb ne frag men ty
z ob ra zu.

1

Sprawdzenie poziomu i post´pów w opanowaniu przez uczniów wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. 1

Dzia∏ X – O mo˝ li wo Êciach glo bal nej Sie ci, po zna wa niu no wych pro gra mów,
ochro nie praw au tor skich oraz ko rzy Êciach i za gro ̋ e niach wy ni ka jà cych z ko -
rzy sta nia z In ter ne tu

Godz.Temat lekcji Zakres materia∏u 
(treÊci)

Osiàgni´cia uczniów

Podstawowe Ponadpodstawowe

Wykorzystywane 
programy i/lub 

pomoce 
dydaktyczne

Elek tro nicz na 
pocz ta.

Za sa dy funk cjo no -
wa nia pocz ty elek -
tro nicz nej.
Ele men ty ad re su
pocz ty e -ma il.
Za sa dy i for my kon -
stru owa nia wia do -
mo Êci pocz to wych. 
Wy s∏a nie wraz
z wia do mo Êcià do -
dat ko wych do ku -
men tów.
Cel two rze nia ksià˝ -
ki ad re so wej.

Po tra fi wy s∏aç od -
po wied nio sfor mu -
∏o wa nà wia do moÊç
pocz to wà.
Umie do prze sy ∏a nej
wia do mo Êci do ∏à -
czyç za ∏àcz nik.
Po tra fi wy ko rzy staç
ksià˝ k´ ad re so wà
w ce lu uspraw nie nia
prze sy ∏a nia pocz tu
skie ro wa nej do wie -
lu ad re sa tów.

Prze pi sy i usta wy
do ty czà ce ochro ny
praw au tor skich.
Ar ty ku ∏y pra so we
do ty czà ce za gro ̋ eƒ
ja kie nie sie za so bà
ko rzy sta nie z sie ci
in ter ne to wej.

1
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Ma py
in ter ne to we

Wy szu ki wa nie lo ka -
li za cji ró˝ nych ro -
dza jów obiek tów
(mu zeum, te atr,
bank, za k∏ad us∏u -
go wy.
Wy zna cza nie tra sy
wy ciecz ki ro we ro -
wej.
Po rów ny wa nie ro˝ -
nych try bów wy -
Êwie tla nia map
(stan dar do wa ma -
pa, zdj´ cia sa te li -
tar ne oraz kom bi -
na cja dwóch po -
przed nich, a tak ̋ e
ukszta∏ to wa nie te -
re nu).

Po tra fi zlo ka li zo waç
i wy szu kaç ró˝ ne
obiek ty.
Po tra fi wy zna czyç
tra s´ z punk tu
A do punk ty B, opi -
su jàc cha rak te ry sty -
k´ dro gi (od le g∏o Êci
po mi´ dzy punk ta mi
roz po znaw czy mi,
ukszta∏ to wa nie te -
re nu).

Po tra fi wy t∏u ma czyç
ró˝ ni ce po mi´ dzy
wy glà dem i wy ko -
rzy sta niem ró˝ ne go
ro dza ju map (stan -
dar do wa, sa te li tar -
na, hy bry do wa,
ukszta∏ to wa nie te -
re nu).
Po tra fi wpro wa dziç
do ser wi su map in -
ter ne to wych da ne
i fo to gra fie do ty -
czà ce np. szko ∏y.

1

Kon tak ty w sie ci Za sa dy udzia ∏u
w gru pie dys ku syj -
nej.
Za sa dy u˝y wa nia
pro gra mów do tzw.
kon tak tów na ˝y wo.

Po tra fi na wià zaç
kon takt i uczest ni -
czyç w gru pie dys -
ku syj nej.
Po tra fi ko rzy staç
z in ter ne to wych
po ga da nek (IRC,
Czat).

1

Co jest do zwo lo ne
– ochro na praw au -
tor skich, pi rac two
kom pu te ro we

Wa run ki ko rzy sta nia
z do st´p ne go
w Sie ci opro gra mo -
wa nia. Za sa dy sto -
so wa nia i funk cjo -
no wa nia praw au -
tor skich.
Po j´ cie li cen cji.
Pro duk ty i us∏u gi
do st´p ne w In ter -
ne cie, któ re sà
chro nio ne pra wem
au tor skim.
Za sa dy ety ki pra cy
w Sie ci.

Roz ró˝ nia po j´ cia
zwià za ne z do st´p -
ny mi w sie ci pro gra -
ma mi.
Wie, co to sà pra wa
au tor skie.
Zna po j´ cie li cen cji.
Wie, ja kie pro duk ty
i us∏u gi do st´p ne
w Sie ci ob j´ te sà
ochro nà pra wa au -
tor skie go.
Zna i sto su je za sa dy
ety kie ty obo wià zu -
jà ce w In ter ne cie. 

1

Za gro ̋ e nia i ko rzy -
Êci wy ni ka jà ce z do -
st´p no Êci do in for -
ma cji.
Pod sta wo we za sa dy
obo wià zu jà ce
w Sie ci

Ko rzy Êci wy ni ka jà ce
z u˝y wa nia kom pu -
te ra i do st´p no Êci
do in for ma cji.
Za gro ̋ e nia wy ni ka -
jà ce z u˝y wa nia
kom pu te ra i ko rzy -
sta nia z wol ne go
do st´ pu do in for -
ma cji (uza le˝ nie nie,
za gro ̋ e nia fi zycz -
ne, mo ral ne, psy -
chicz ne, spo ∏ecz -
ne). Ko deks in ter -
nau ty.

Po tra fi wska zaç ko -
rzy Êci wy ni ka jà ce
z u˝y wa nia kom pu -
te ra i do st´p no Êci
do in for ma cji.
Ro zu mie i wy szcze -
gól nia za gro ̋ e nia
ja kie nie sie za so bà
u˝y wa nie kom pu te -
ra i ko rzy sta nie
z wol ne go do st´ pu
do in for ma cji (uza -
le˝ nie nie, za gro ̋ e -
nia fi zycz ne, mo ral -
ne, psy chicz ne,
spo ∏ecz ne).
Wy szcze gól nia i zna
za sa dy ja kie obo -
wià zu jà ka˝ de go
u˝yt kow ni ka Sie ci.

1

Sprawdzenie poziomu i post´pów w opanowaniu przez uczniów wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. 1
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Tech no lo gia in for -
ma cyj na a in for ma -
ty ka

Ró˝ ni ce po mi´ dzy
in for ma ty kà
a tech no lo già in -
for ma cyj nà.
Po j´ cia in for ma -
tycz ne (sys tem
dwój ko wy, bit, bajt,
pro gram).

Po tra fi zde fi nio waç
po j´ cie in for ma ty ki.
Umie okre Êliç zna -
cze nie po j´ cia
tech no lo gii in for -
ma cyj nej.
Zna pod sta wo we
po j´ cia in for ma -
tycz ne (sys tem
dwój ko wy, bit, bajt,
pro gram).

1

Al go ryt my. Cz´Êç 1 Po j´ cie al go ryt mu.
Przy k∏a dy pro stych
al go ryt mów.
Spo so by przed sta -
wia nia al go ryt mów
(opis s∏ow ny, li sta
kro ków, sche mat
blo ko wy).

Zna po j´ cie al go -
ryt mu.
Po tra fi po daç przy -
k∏a dy al go ryt mów
z ˝y cia co dzien ne go.
Umie przed sta wiç
przy k∏ad pro ste go
al go ryt mu w po sta -
ci opi su s∏ow ne go.
Umie przed sta wiç
przy k∏ad pro ste go
al go ryt mu w po sta -
ci li sty kro ków.
Umie przed sta wiç
przy k∏ad pro ste go
al go ryt mu w po sta -
ci sche ma tu blo ko -
we go.

Po tra fi roz wià zy waç
pro ble my za po mo -
cà al go ryt mu ite ra -
cyj ne go.
Po tra fi przed sta wiç
al go rytm w wy bra -
nym j´ zy ku pro gra -
mo wa nia.
Po tra fi wy ko rzy staç
al go ryt my w roz wià -
zy wa niu za daƒ
z ma te ma ty ki. 

Plan sze do ty czà ce
gra ficz ne go przed -
sta wie nia al go ryt -
mów.

1

Al go ryt my. Cz´Êç 2 Po j´ cie al go ryt mu
re ku ren cyj ne go.

Umie sko rzy staç z al -
go ryt mu re ku ren cyj -
ne go w roz wià zy wa -
niu pro ble mu.

1

DziÊ i ju tro tech no -
lo gii in for ma cyj nej

Wi zja roz wo ju, za -
sto so waƒ i mo˝ li -
wo Êci tech no lo gii
in for ma cyj nej.
Ro la i miej sce tech -
no lo gii in for ma cyj -
nej w edu ka cji.
Szko ∏a przy sz∏o Êci
(wp∏yw roz wo ju na -
uki i tech ni ki).

Przed sta wia swo je
wi zje roz wo ju tech -
no lo gii in for ma cyj -
nej w przy sz∏o Êci.
Po tra fi wska zaç
pod sta wo we za sto -
so wa nia kom pu te ra
w szko le.
Do strze ga ko rzy Êci
wy ni ka jà ce z za sto -
so wa nia tech ni ki
kom pu te ro wej w ˝y -
ciu co dzien nym.
Ro zu mie wp∏yw roz -
wo ju tech no lo gii in -
for ma cyj nej na pra -
c´ i co dzien ne ˝y cie
cz∏o wie ka.

Pro jek cja fil mo wa
uka zu jà ca przy sz∏e
za sto so wa nia tech -
no lo gii in for ma cyj -
nej. 

1

Dzia∏ XI – O pod sta wo wych po j´ ciach sto so wa nych w in for ma ty ce, al go ryt -
mach oraz tech no lo gii in for ma tycz nej i przy sz∏o Êci i informatyki

Godz.Temat lekcji Zakres materia∏u 
(treÊci)

Osiàgni´cia uczniów

Podstawowe Ponadpodstawowe

Wykorzystywane 
programy i/lub 

pomoce 
dydaktyczne

Sprawdzenie poziomu i post´pów w opanowaniu przez uczniów wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. 1
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Kla sa I

I. O hi gie nie pra cy, kom pu te rze, sie ciach kom pu te ro wych
i Internecie

Tre Êci na ucza nia

• Hi gie na pra cy z kom pu te rem

• Pod sta wo we ele men ty kom pu te ra

• Urzà dze nia ze wn´trz ne (wej Êcio we i wyj Êcio we)

• Pod sta wo we wia do mo Êci o sie ci kom pu te ro wej

• Sieç komputerowa – Internet

• Internetowe poszukiwania

Osià gni´ cia ucznia

Wia do mo Êci

Uczeƒ:

– po zna je re gu la min szkol nej pra cow ni kom pu te ro wej,

– uczy si´ za sad bez piecz ne go u˝yt ko wa nia kom pu te ra,

– po zna je i opi su je za sa dy pra wi d∏o we go prze pro wa dza nia i pod ∏à cza nia ka bli,

– po zna je pod sta wo we po j´ cia zwià za ne z kom pu te rem: dysk, ro dza je dys ków, fol der
i plik, sys te my ope ra cyj ne, 

– po zna je spo so by na zy wa nia fol de rów i pli ków, 

– po zna je bu do w´ kom pu te ra,

– po zna je i na zy wa ele men ty wcho dzà ce w sk∏ad ze sta wu kom pu te ro we go, 

– roz ró˝ nia ty py pa mi´ ci kom pu te ro wej, 

– po zna je jed nost ki pa mi´ ci kom pu te ro wej, 

– po zna je pod sta wo we us∏u gi sie cio we,

– po zna je bu do w´ sie ci kom pu te ro wych,

26

V. Tre Êci pro gra mu na ucza nia in for ma ty ki
oraz szcze gó ∏o we cele i osià gní  cia ucznia
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– roz ró˝ nia ty py sie ci kom pu te ro wych,

– ko rzy sta z do st´p nej w pra cow ni sie ci kom pu te ro wej,

– opi su je za sa dy po ru sza nia si´ po sie ciach kom pu te ro wych,

– poznaje znaczenie globalnej sieci Internet,

– uczy si´ zasad korzystania z internetowej wyszukiwarki,

– opisuje elementy adresu internetowego.

Umie j´t no Êci

Uczeƒ:

– spraw nie ob s∏u gu je kom pu ter, dba jàc o bez pie czeƒ stwo w∏a sne i sta ra jàc si´ nie
uszko dziç sprz´ tu,

– opi su je sta no wi sko pra cy zgodnie z przepisami BHP,

– ro zu mie ko niecz noÊç przerw w pra cy i sto su je je,

– wy ja Ênia po j´ cia: fol der, plik, po da je przy k∏a dy nazw, 

– okre Êla za sto so wa nie i ce lo woÊç po rzàd ko wa nia za pi su na dys ku,

– okre Êla pod sta wo we ele men ty bu do wy kom pu te ra, 

– zna i na zy wa ele men ty ze sta wu kom pu te ro we go, 

– wy ja Ênia zna cze nie po szcze gól nych ele men tów ze sta wu, 

– do ko nu je w∏a Êci wych pod ∏à czeƒ, 

– wy mie nia ty py pa mi´ ci ze wn´trz nej i we wn´trz nej, 

– opi su je i wy ja Ênia za sa dy bu do wy sie ci kom pu te ro wej,

– okre Êla ty py sie ci kom pu te ro wych,

– zna wa run ki pod ∏à cze nia kom pu te ra do sie ci,

– wcho dzi do sie ci i ko rzy sta z jej za so bów (opro gra mo wa nie, do st´p do urzà dzeƒ pe -
ry fe ryj nych),

– potrafi wykorzystaç wyszukiwark´ do wyszukania informacji,

– wyszczególnia elementy adresu internetowego.

Wy cho wa nie

Uczeƒ:

– sza nu je pra c´ in nych,

– ma Êwia do moÊç od po wie dzial no Êci za u˝y wa ny sprz´t,

– jest sa mo dziel ny w po dej mo wa niu de cy zji,

– dà ̋ y do pod no sze nia swo ich umie j´t no Êci,

– zda je so bie spra w´ z od po wie dzial no Êci i ro li opie ku na w cza sie pra cy z urzà dze nia -
mi me cha nicz ny mi,

– czu je po trze b´ pra cy w ze spo le i ro zu mie jej zna cze nie.
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II. O za rzà dza niu za so ba mi kom pu te ra i pra cy w sys te mie
ope ra cyj nym Win dows XP

Tre Êci na ucza nia

• Co mo˝ na zro biç z pul pi tem i okna mi?

• Spo so by uru cha mia nia pro gra mów, fol de rów i pli ków

• Ope ra cje na fol de rach

• Za rzà dza nie i ar chi wi za cja pli ków

• Za pi sy wa nie i otwie ra nie pli ków

• Two rze nie skró tów na pul pi cie i w me nu Start

• Wy szu ki wa nie pli ków

• For ma to wa nie dys ku

• Spraw dza nie sta nu dys ku

• Oczysz cza nie dys ku

• De frag men ta cja dys ku

• Ko pia bez pie czeƒ stwa

• In sta lo wa nie i de in sta la cja pro gra mów

• Sys tem po mo cy

Osià gni´ cia ucznia

Wia do mo Êci

Uczeƒ:

– de fi niu je po j´ cie sys te mu ope ra cyj ne go,

– po zna je ele men ty pul pi tu i okna sys te mu,

– po zna je ró˝ ne spo so by uru cha mia nia pro gra mów,

– po zna je mo˝ li we do wy ko na nia ope ra cje na fol de rach i pli kach,

– uczy si´, w ja ki spo sób i w ja kim ce lu ar chi wi zu je si´ da ne w kom pu te rach,

– po zna je me to dy za pi sy wa nia i otwie ra nia da nych,

– opi su je za sa dy ce lo wo Êci i two rze nia skró tów,

– po zna je me to dy wy szu ki wa nia da nych na dys ku,

– po zna je zna cze nie, spo so by i kon se kwen cje for ma to wa nia dys ku,

– po zna je spo sób i cel spraw dza nia sta nu dys ku,

– po zna je spo sób i cel czysz cze nia dys ku,

– po zna je spo sób i cel de frag men ta cji dys ku,

– po zna je zna cze nie i spo sób two rze nia ko pii bez pie czeƒ stwa da nych,

– po zna je spo so by i za sa dy in sta lo wa nia i usu wa nia pro gra mów,

– de fi niu je spo so by, za kres i mo˝ li wo Êci ko rzy sta nia z sys te mu po mo cy.

28
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Umie j´t no Êci

Uczeƒ:

– rozumie, co to jest sys tem ope ra cyj ny,

– po tra fi na zwaç i wy ko rzy staç ele men ty pul pi tu i okna,

– po tra fi uru cho miç pro gram, 

– umie wy ko rzy staç i za sto so waç po le ce nia: ko piuj, wklej, wy tnij,

– pro jek tu je i wy ko nu je struk tu ry fol de rów po trzeb ne do gro ma dze nia da nych,

– spraw nie si´ po ru sza w struk tu rze fol de rów,

– zna po j´ cie dys ku i po tra fi w∏a Êci wie ar chi wi zo waç da ne na dys ku,

– za pi su je wy ni ki prac na dys ku,

– mo dy fi ku je ju˝ za pi sa ne da ne,

– po tra fi stwo rzyç skrót do pro gra mu, fol de ru czy pli ku na pul pi cie i w me nu Start,

– po tra fi za po mo cà w∏a Êci we go na rz´ dzia od na leêç wy bra ny plik lub fol der,

– umie for ma to waç dys ki na ró˝ ne spo so by,

– rozumie, w ja kim ce lu spraw dza si´ dysk, i po tra fi to zro biç,

– uÊwiadamia sobie, w ja kim ce lu czy Êci si´ dysk i po tra fi to zro biç,

– rozumie, w ja kim ce lu de frag men tu je si´ dysk i po tra fi te go do ko naç,

– ro zu mie zna cze nie ko pii za pa so wej i po tra fi ja stwo rzyç,

– po tra fi do ko naç in sta la cji i de in sta la cji do wol ne go pro gra mu,

– potrafi wyjaÊniç, jak ko rzy staç z sys te mu po mo cy i rozumie znaczenie je go tre Êci dla
wzbo ga ca nia wie dzy i umie j´t no Êci.

Wy cho wa nie

Uczeƒ:

– jest sa mo dziel ny w po dej mo wa niu de cy zji,

– ma Êwia do moÊç od po wie dzial no Êci za po dej mo wa ne de cy zje,

– dà ̋ y do pod no sze nia swo ich umie j´t no Êci,

– czu je po trze b´ pra cy w ze spo le i ro zu mie jej zna cze nie,

– wy ra bia w so bie po czu cie nie za le˝ no Êci od ze spo ∏u,

– sta je si´ sys te ma tycz ny,

– ro zu mie zna cze nie po rzàd ku i potrafi go za cho waç w codziennym dzia∏aniu.

III. O ochro nie za so bów kom pu te ra

Tre Êci na ucza nia

• Jak si´ bro niç przed pro ble ma mi

• Skut ki dzia ∏a nia wi ru sów
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• Ty py wi ru sów

• Za po ry sie cio we

• Pro gra my an ty wi ru so we

• Etyczne i prawne problemy ochrony zasobów komputera 

Osià gni´ cia ucznia

Wia do mo Êci

Uczeƒ:

– opi su je i po zna je pro ble my zwià za ne z ochro nà da nych,

– oma wia i po zna je skut ki dzia ∏a nia wi ru sów,

– po zna je ty py wi ru sów i ich po dzia∏,

– po zna je zna cze nie i za sa dy dzia ∏a nia za pór sie cio wych,

– po zna je i de fi niu je ty py za pór sie cio wych,

– opi su je zna cze nie i dzia ∏a nie pro gra mów an ty wi ru so wych.

Umie j´t no Êci

Uczeƒ:

– okre Êla pro ble my zwià za ne z ochro nà prze cho wy wa nych da nych,

– zna skut ki dzia ∏a nia wi ru sów,

– po tra fi okre Êliç ty py wi ru sów kom pu te ro wych,

– wy szcze gól nia spo so by za bez pie cza nia sie ci kom pu te ro wej,

– zna pod sta wo we ty py za pór sie cio wych,

– od naj du je w sie ci in ter ne to wej dar mo we pro gra my an ty wi ru so we,

– in sta lu je na swo im kom pu te rze wy bra ny pro gram an ty wi ru so wy,

– uru cha mia wy bra ny pro gram an ty wi ru so wy.

Wy cho wa nie

Uczeƒ:

– ma Êwia do moÊç od po wie dzial no Êci za swo je de cy zje,

– dà ̋ y do pod no sze nia swo ich umie j´t no Êci,

– przyj mu je po sta w´ sza cun ku dla pra cy in nych,

– od ró˝ nia w ˝y ciu co dzien nym war to Êci od an ty war to Êci,

– ro zu mie zna cze nie two rze nia i za cho wa nia po rzàd ku,

– jest sa mo dziel ny w re ali zo wa niu za daƒ, 

– kszta∏ tu je umie j´t no Êci wspó∏ dzia ∏a nia w ze spo le.
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IV. O me to dach re da go wa nia do ku men tów tek sto wych
za po mo cà edy to ra tek stu

Tre Êci na ucza nia

• Do st´p ne pro gra my do edy cji tek stu

• For ma to wa nie do ku men tu

• Prze miesz cza nie si´ po do ku men cie

• Ope ra cje z tek stem i do ku men tem

• Tro ch´ in for ma cji o pi sow ni (na rz´ dzia j´ zy ko we)

• Li sta nu me ro wa na i wy punk to wa na

• Po dzia∏ tek stu na ko lum ny

• Wpro wa dza nie ini cja ∏u

• Ry sun ki w tek Êcie

• Ta be le w do ku men cie

• Wy kre sy w do ku men cie

• Ob ra mo wa nie i cie nio wa nie

• Nag∏ówek i stopka

• Przypisy

• Ochro na do st´ pu do da nych za war tych w do ku men cie

Osià gni´ cia ucznia

Wia do mo Êci

Uczeƒ:

– po zna je pod sta wo we za sa dy edy cji tek stu,

– uczy si´ for ma to waç tekst za po mo cà do st´p nych na rz´ dzi,

– po zna je spo so by po ru sza nia si´ w ob r´ bie do ku men tu, 

– uczy si´ za zna czaç frag men ty tek stu,

– po zna je spo so by ko pio wa nia tek stu,

– uczy si´ me tod wkle ja nia frag men tów tek stu,

– po zna je do st´p ne w pro gra mie na rz´ dzia j´ zy ko we,

– po zna je za sa dy i spo so by wpro wa dza nia list nu me ro wa nych i punk to wa nych,

– uczy si´ dzie liç stro ny na ko lum ny,

– uczy si´ wpro wa dzaç ini cja ∏y,

– po zna je mo˝ li wo Êci i wa rian ty wpro wa dza nia ob ra zu do tek stu,

– uczy si´ wsta wiaç ta be le do do ku men tu tek sto we go,

– po zna je me to dy for ma to wa nia ta bel,

– uczy si´ wsta wiaç wy kre sy do do ku men tu tek sto we go,
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– po zna je spo so by for ma to wa nia wy kre sów,

– po zna je do dat ko we mo˝ li wo Êci pro gra mu zwià za ne z pro jek to wa niem wy glà du do -
ku men tu,

– poznaje sposoby wprowadzania nag∏ówka i stopki do dokumentu,

– uczy si´ za sto so wa nia ochro ny do st´ pu do prze cho wy wa ne go do ku men tu.

Umie j´t no Êci

Uczeƒ:

– okre Êla pod sta wo we za sa dy kon stru owa nia do ku men tu tek sto we go,

– do ko nu je mo dy fi ka cji do ku men tu, wy ko rzy stu jàc na rz´ dzia do for ma to wa nia,
a w szcze gól no Êci: zmie nia roz miar, ko lor, krój czcion ki, roz sze rza jà i zw´ ̋ a, po gru -
bia, po chy la, pod kre Êla,

– dzie li tekst na aka pi ty i po tra fi je zde fi nio waç,

– umie po ru szaç si´ po do ku men cie za po mo cà mysz ki lub kla wia tu ry,

– zna spo so by za zna cza nia tek stu lub je go frag men tów,

– do ko nu je ko pio wa nia, usu wa nia i prze no sze nia wy bra nych frag men tów tek stu,

– po tra fi wy ko rzy staç we w∏a Êci wym mo men cie na rz´ dzia j´ zy ko we – prze no sze nie
wy ra zów do ko lej ne go wier sza, spraw dza nie pi sow ni, wy mia na s∏ów na sy no ni my,

– wie, jak do sto so waç wy glàd list nu me ro wa nych i punk to wa nych do po trzeb wy ni ka -
jà cych z tre Êci do ku men tu,

– po tra fi do ko naç po dzia ∏u tek stu na ko lum ny,

– wie, jak i kie dy wpro wa dzaç ini cja∏,

– po tra fi wsta wiç do tek stu obiekt gra ficz ny,

– umie oto czyç tek stem wy bra ny obiekt gra ficz ny,

– mo dy fi ku je pa ra me try wsta wio nej do tek stu gra fi ki,

– po tra fi za po mo cà na rz´ dzi pro gra mu wpro wa dziç do tek stu ta be le,

– wie, jak for ma to waç ta be l´ wpro wa dzo nà do do ku men tu, a w szcze gól no Êci jak
zmie niç jej ob ra mo wa nie, ko lor ko mó rek, wy glàd czcion ki, sca laç i dzie liç ko mór ki,
do da waç i usu waç ko lum ny i wier sze, wy rów ny waç tekst w ko mór ce,

– po tra fi wsta wiç do do ku men tu wy kres,

– umie zmie niaç da ne pre zen to wa ne za po mo cà wy kre su,

– wie, jak for ma to waç wy kres, a w szcze gól no Êci jak zmie niç typ wy kre su, wpro wa dziç
ty tu∏, for ma to waç se rie da nych,

– roz po zna je typ wy kre su, ja ki na le ̋ y za sto so waç do pre zen ta cji okre Êlo nych da nych,

– po tra fi wpro wa dzaç i ste ro waç funk cjà ob ra mo wa nia stro ny,

– potrafi podzieliç dokument wielostronicowy na sekcje,

– potrafi wstawiç do dokumentu nag∏ówek i stopk´,

– potrafi wprowadziç przypisy dolne i koƒcowe,
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– wie, jak za bez pie czyç do ku ment za po mo cà ha s∏a,

– po tra fi od wzo ro waç za da ny mu do ku ment,

– dba o es te tycz nà i atrak cyj nà for m´ do ku men tu,

– po tra fi na pi saç pro ste og∏o sze nie,

– pro jek tu je do ku men ty na po trze by szko ∏y, na przy k∏ad dy plo my, za pro sze nia, szkol -
nà ga zet k´,

– po tra fi wy dru ko waç go to wy do ku ment.

Wy cho wa nie

Uczeƒ:

– kszta∏ tu je umie j´t no Êci twór cze go my Êle nia,

– roz wi ja wy obraê ni´ i es te ty k´,

– jest sa mo dziel ny w po dej mo wa niu i pre zen to wa niu w∏a snych de cy zji,

– po tra fi bro niç swo ich ra cji,

– dà ̋ y do pod no sze nia swo ich umie j´t no Êci,

– ro zu mie zna cze nie two rze nia i za cho wa nia po rzàd ku,

– wy ko rzy stu je swo jà wie dz´ w pra cy na rzecz szko ∏y i Êro do wi ska lo kal ne go,

– ro zu mie, ja ka jest ro la in for ma ty ki we wspó∏ cze snym Êwie cie,

– ro zu mie zna cze nie i Êwia do me wy ko rzy sta nie mo˝ li wo Êci pro gra mów kom pu te ro -
wych do roz wià zy wa nia pro ble mów.

V. O me to dach do ko ny wa nia ob li czeƒ za po mo cà ar ku sza
kal ku la cyj ne go

Tre Êci na ucza nia

• Pod sta wo we za sa dy pra cy w ar ku szu kal ku la cyj nym

• For ma to wa nie ar ku sza

• Pro ste dzia ∏a nia ma te ma tycz ne

• Ko men tarz do ko mór ki

• Wpro wa dze nie wy kre sów sta ty stycz nych

• Wy bra ne funk cje ma te ma tycz ne

• Wy bra ne funk cje sta ty stycz ne

• Adresowanie bezwgl´dne i mieszane

• Wy bra ne funk cje lo gicz ne

• For ma to wa nie wa run ko we

• Za sto so wa nie „po kr´ t∏a”

• Sor to wa nie da nych
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Osià gni´ cia ucznia

Wia do mo Êci

Uczeƒ:

– po zna je za sa dy pra cy w ar ku szu kal ku la cyj nym,

– uczy si´ for ma to waç ar kusz za po mo cà do st´p nych na rz´ dzi,

– po zna je spo so by po ru sza nia si´ po do ku men cie,

– uczy si´ spo so bu wpro wa dza nia pro stych for mu∏ ma te ma tycz nych,

– po zna je spo sób i cel wpro wa dza nia ko men ta rza do ko mór ki,

– uczy si´ wsta wiaç wy kre sy do ar ku sza,

– po zna je spo so by for ma to wa nia wy kre sów,

– uczy si´ i opi su je za sto so wa nie wy bra nych funk cji ma te ma tycz nych, sta ty stycz nych
i lo gicz nych,

– po zna je cel i spo sób wpro wa dza nia for ma to wa nia wa run ko we go,

– po zna je spo sób i ce lo woÊç wpro wa dza nia opcji „po kr´ t∏o”,

– uczy si´ spo so bów i ce lo wo Êci sor to wa nia da nych.

Umie j´t no Êci

Uczeƒ:

– po tra fi po daç przy k∏a dy wy ko rzy sty wa nia ar ku sza kal ku la cyj ne go,

– zna spo sób ozna czania ko lumn i wier szy,

– zna po j´ cie „ad res ko mór ki”,

– przed sta wia da ne we w∏a Êci wych for ma tach,

– do ko nu je mo dy fi ka cji do ku men tu po przez wy ko rzy sta nie na rz´ dzi do for ma to wa -
nia, a w szcze gól no Êci zmie nia roz miar, ko lor, krój czcion ki, wpro wa dza po gru bie nie,
po chy le nie, zmie nia sze ro koÊç ko lumn, wy so koÊç wier sza, wsta wia do dat ko we ko -
lum ny i wier sze, wy rów nu je tekst w ko mór kach, wpro wa dza ob ra mo wa nie i wy pe∏ -
nia ko lo rem ko mór ki,

– umie po ru szaç si´ po do ku men cie za po mo cà mysz ki lub kla wia tu ry,

– konstruuje i potrafi i za sto so waç pro ste funk cje do da wa nia, odej mo wa nia, mno ̋ e -
nia i dzie le nia,

– po tra fi wpro wa dziç ko men tarz do ko mór ki,

– zna po j´ cie au to su mo wa nia,

– ro zu mie i po tra fi za sto so waç opcje „prze cià ga nia for mu ∏y”,

– po tra fi na pod sta wie za pro jek to wa nej ta be li wsta wiç do ar ku sza wy kres,

– umie zmie niaç da ne pre zen to wa ne za po mo cà wy kre su,

– potrafi for ma to waç wy kres, a w szcze gól no Êci jak zmie niç typ wy kre su, wpro wa dziç
ty tu∏; 

– umie for ma to waç se rie da nych,
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– roz po zna je typ wy kre su, ja ki na le ̋ y za sto so waç do pre zen ta cji okre Êlo nych da nych,

– po tra fi opi saç wpro wa dzo ny wy kres,

– po tra fi za sto so waç wy bra ne funk cje ma te ma tycz ne, na przy k∏ad: pierwiastek, po t´ -
ga,

– po tra fi za sto so waç i ro zu mie wy bra ne funk cje sta ty stycz ne, na przy k∏ad: LICZ.JE˚ELI,
funk cja mi ni mum oraz mak si mum,

– ro zu mie i po tra fi za sto so waç wy bra ne funk cje lo gicz ne, na przy k∏ad funk cj´: JE˚ELI,

– zna po j´ cie adresowania bezwzgl´dnego i mieszanego, ro zu mie je i wie, kie dy na le -
˝y je sto so waç,

– po tra fi wy ko rzy staç opcje for ma to wa nia wa run ko we go i wie, w ja kich sy tu acjach ich
u˝ywaç,

– potrafi wpro wa dziç i wy ko rzy staç opcj´ Po kr´ t∏o, 

– po tra fi po sor to waç da ne zgod nie z po sta wio ny mi wa run ka mi,

– pro jek tu je uk∏ad i wy glàd ar ku sza,

– dba o es te tycz nà i atrak cyj nà for m´ do ku men tu,

– po tra fi na pi saç pro ste og∏o sze nie,

– pro jek tu je ar ku sze na po trze by kla sy czy szko ∏y, na przy k∏ad ar kusz ob li cza jà cy fre -
kwen cj´, przed sta wia jà cy wy ni ki ry wa li za cji pod czas szkol ne go dnia spor tu, pre zen -
tu jà cy wy ni ki eg za mi nów gim na zjal nych w po szcze gól nych kla sach,

– po tra fi wy dru ko waç go to wy ar kusz.

Wy cho wa nie

Uczeƒ:

– kszta∏ tu je umie j´t no Êci twór cze go my Êle nia,

– roz wi ja wy obraê ni´ i es te ty k´,

– jest sa mo dziel ny w po dej mo wa niu i pre zen to wa niu w∏a snych de cy zji,

– po tra fi bro niç swo ich ra cji,

– ro zu mie zna cze nie pra cy w ze spo le,

– dà ̋ y do pod no sze nia swo ich umie j´t no Êci,

– wy ko rzy stu je swo jà wie dz´ w pra cy na rzecz szko ∏y i Êro do wi ska lo kal ne go,

– ro zu mie ro l´ in for ma ty ki we wspó∏ cze snym Êwie cie,

– ro zu mie zna cze nie pro gra mów kom pu te ro wych w roz wià zy wa niu pro ble mów i Êwia -
do mie pro gra my te wy ko rzy stu je.
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VI. O spo so bach ma ga zy no wa nia i se lek cjo no wa nia 
in for ma cji

Tre Êci na ucza nia

• Pod sta wo we za sa dy pra cy w pro gra mie do two rze nia baz da nych

• Bu do wa ba zy da nych

• Two rze nie ba zy da nych

• Za rzà dza nie ba zà da nych

• Mi ni ba zy da nych two rzo ne za po mo cà ar ku sza kal ku la cyj ne go

• Kom pu te ro wy no tat nik do prze cho wy wa nia in for ma cji

• Fil tro wa nie da nych – spo sób na szyb kie wy szu ki wa nie in for ma cji

• Internetowe bazy danych

Osià gni´ cia ucznia

Wia do mo Êci

Uczeƒ:

– po zna je za sa dy pra cy przy two rze niu baz da nych,

– de fi niu je po j´ cie „ba za da nych”,

– po zna je ele men ty ba zy da nych (ta be la, re kord, po le),

– uczy si´ po szcze gól nych kro ków przy bu do wie ba zy da nych,

– opi su je ty py baz da nych,

– uczy si´ za rzà dzaç ba zà da nych,

– po zna je in ne spo so by ar chi wi za cji da nych, na przy k∏ad two rze nie baz za po mo cà ar -
ku sza kal ku la cyj ne go,

– uczy si´ za sto so wa nia do st´p nych opcji w ce lu wy szu ki wa nia kon kret nych in for ma cji,

– uczy si´, jak wyszukiwaç informacje w internetowych bazach danych,

– uczy si´ selekcjonowaç wyszukane informacje.

Umie j´t no Êci

Uczeƒ:

– przed sta wia przy k∏a dy baz da nych, z ja ki mi spo ty ka si´ w co dzien nym ˝y ciu,

– ro zu mie po j´ cie „ba za da nych”,

– zna i two rzy ele men ty ba zy da nych (ta be la, re kord, po le),

– po tra fi zde fi nio waç ty py baz da nych,

– ko rzy sta z go to wych baz da nych w ce lu uzy ska nia in for ma cji,

– mo dy fi ku je struk tu r´ ba zy,

– po tra fi sor to waç in for ma cje,

– potrafi znaleêç w ba zie da nych kon kret nà in for ma cj´,
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– po tra fi two rzyç ra por ty,

– roz po zna je mo˝ li wo Êci two rze nia baz da nych w ró˝ nych pro gra mach,

– po tra fi zbu do waç, mo dy fi ko waç i wy ko rzy staç pro stà ba z´ da nych (MS Excel – po -
le ce nie Da ne | For mu larz),

– umie wy szu ki waç kon kret ne in for ma cje z ar ku sza (MS Excel – po le ce nie Da ne | Filtr
| Au to filtr),

– ro zu mie po trze b´ ar chi wi zo wa nia in for ma cji,

– potrafi odnaleêç i wykorzystaç informacje z internetowych baz danych.

Wy cho wa nie

Uczeƒ:

– jest sa mo dziel ny w po dej mo wa niu i pre zen to wa niu w∏a snych de cy zji,

– po tra fi bro niç swo ich ra cji,

– ro zu mie zna cze nie pra cy w ze spo le,

– dà ̋ y do pod no sze nia swo ich umie j´t no Êci,

– wy ko rzy stu je swo jà wie dz´ w pra cy na rzecz szko ∏y i Êro do wi ska lo kal ne go,

– ro zu mie, ja ka jest ro la in for ma ty ki we wspó∏ cze snym Êwie cie,

– ro zu mie zna cze nie pro gra mów kom pu te ro wych w roz wià zy wa niu pro ble mów i Êwia -
do mie pro gra my te wy ko rzy stu je.

VII. O cie ka wych spo so bach ucze nia si´ i spraw dza nia
wie dzy oraz mo de lo wa niu i sy mu la cji kom pu te ro wej

Tre Êci na ucza nia

• No we mo˝ li wo Êci po zna wa nia wie dzy

• Pro gra my edu ka cyj ne (zaproponowane przez nauczyciela)

• Spraw dza nie wie dzy

• Mo de lo wa nie i sy mu la cja kom pu te ro wa

Osià gni´ cia ucznia:

Wia do mo Êci

Uczeƒ:

– po zna je no we (in ne od tra dy cyj nych) spo so by po zy ski wa nia in for ma cji,

– oma wia do st´p ne mul ti me dial ne pro gra my edu ka cyj ne,

– opi su je ko rzy Êci wy ni ka jà ce z po s∏u gi wa nia si´ mul ti me dial ny mi êró d∏a mi in for -
ma cji,

– po zna je no we spo so by spraw dza nia wie dzy (te sty in te rak cyj ne),

– po zna je de fi ni cje po j´ç: mo del, mo de lo wa nie i sy mu la cja,
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– uczy si´, w ja kich pro gra mach i w ja ki spo sób mo˝ na prze pro wa dziç pro stà sy mu la -
cj´ kom pu te ro wà,

– po zna je za sa dy pro ste go mo de lo wa nia.

Umie j´t no Êci

Uczeƒ:

– po tra fi wska zaç przy k∏a dy prze ka zy wa nia tre Êci za po mo cà mul ti me dial nych êró de∏
in for ma cji,

– po tra fi we w∏a Êci wy spo sób ko rzy staç z pro gra mów edu ka cyj nych,

– po tra fi zdo by waç in for ma cje na za da ny te mat z do st´p nych dys ków CD,

– potrafi wy ko naç i za sto so waç pro sty test in te rak cyj ny (na pod sta wie wcze Êniej
zdo by tej wie dzy do ty czà cej wy ko rzy sta nia pro gra mu MS Excel),

– umie wska zaç przy k∏a dy wy ko rzy sty wa nia sy mu la cji w roz ma itych dzie dzi nach
˝y cia,

– po tra fi po daç przy k∏ad sy mu la cji kom pu te ro wej,

– potrafi wy ko rzy staç zna ny uczniowi pro gram u˝yt ko wy (np. MS Excel) do prze pro wa -
dze nia pro stej sy mu la cji,

– ro zu mie i uza sad nia ko rzy Êci z za sto so wa nia sy mu la cji,

– umie wska zaç przy k∏a dy wy ko rzy sty wa nia mo de lo wa nia w roz ma itych dzie dzi nach ˝y cia,

– po tra fi po daç przy k∏ad mo de lo wa nia kom pu te ro we go,

– umie roz wià zaç pro sty przy k∏ad na wy ko rzy sta nie mo de lo wa nia,

– ro zu mie i uza sad nia ko rzy Êci wy ni ka jà ce z za sto so wa nia mo de lo wa nia.

Wy cho wa nie

Uczeƒ:

– przy go to wu je si´ do ak tyw ne go i od po wie dzial ne go ˝y cia w spo ∏e czeƒ stwie in for -
ma cyj nym,

– dà ̋ y do pod no sze nia swo ich umie j´t no Êci,

– roz wi ja wy obraê ni´,

– jest sa mo dziel ny w wy ra bia niu i wy po wia da niu w∏a snej opi nii o pro ble mach. 

Kla sa II

VIII. O atrak cyj nym przed sta wia niu i pre zen to wa niu 
in for ma cji

Tre Êci na ucza nia

Pro gram MS Po wer Po int

• Po j´ cie pre zen ta cji

• Przy go to wa nie do two rze nia pre zen ta cji
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• Wy bór ob ra zu pre zen ta cji

• Wsta wia nie i for ma to wa nie tek stów i in nych obiek tów

• Wstawianie wy kre sów

• Przej Êcia slaj dów

• Au to ma tycz ne wy Êwie tla nie

• Ani ma cja nie stan dar do wa

• Pre zen ta cje in te rak cyj ne

• Rejestracja dêwi´ku

• Tworzenie filmów

J´ zyk html – Tworzenie stron WWW

• Bu do wa po le ceƒ j´zyka html

• Na g∏ó wek do ku men tu

• G∏ów na cz´Êç do ku men tu

• Zmia na ko lo rów t∏a stro ny

• Sze ro koÊç mar gi ne sów

• Ko lo ry od sy ∏a czy

• For ma to wa nie tek stu/czcion ki

• Ani ma cja Ma rqu ee (dla tek stu)

• Wsta wia nie li nii

• Li sta nu me ro wa na

• Li sta wy punk to wa na

• Gra fi ka na stro nie 

• Lin ki – po ∏à cze nie

• Ta be le

• Do ku men ty z∏o ̋ o ne

• P∏y wa jà ce ram ki

• For mu la rze – an kie ta

• Wpro wa dza nie pli ku dêwi´ ko we go

• Wpro wa dza nie pli ku wi deo

Osià gni´ cia ucznia

Wia do mo Êci

Pro gram MS Po wer Po int

Uczeƒ:

– de fi niu je po j´ cie pre zen ta cji,

– po zna je spo so by pre zen to wa nia in for ma cji,
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– po zna je pod sta wo we po j´ cia do ty czà ce pre zen ta cji,

– de fi niu je za sa dy two rze nia pre zen ta cji,

– uczy si´ wsta wiaç do ob ra zu pre zen ta cji tekst i ob raz oraz zmie niaç t∏o slaj du,

– oma wia, jak for ma to waç wsta wio ny do ob ra zu pre zen ta cji tekst i ob raz,

– uczy si´, jak wpro wa dziç wy kres do ob ra zu pre zen ta cji i go for ma to waç,

– uczy si´, jak do daç, usu nàç lub zmie niç slajd w pre zen ta cji,

– po zna je spo so by wy ko rzy sta nia au to ma tycz ne go przej Êcia slaj dów w pre zen ta cji,

– uczy si´, jak za pro gra mo waç po kaz w od po wied nim od st´ pie cza so wym,

– po zna je spo so by za sto so wa nia ani ma cji do ele men tów ob ra zu pre zen ta cji,

– uczy si´, jak wy ko naç pre zen ta cj´ z za sto so wa niem hi per ∏à cza mi´ dzy jej ob ra za mi, 

– de fi niu je ko rzy Êci z przed sta wia nia in for ma cji za po mo cà pre zen ta cji.

– poznaje sposoby nagrywania dêwi´ków

– poznaje sposoby tworzenia plików wideo.

J´ zyk html – Two rze nie stron WWW

Uczeƒ:

– de fi niu je ko rzy Êci z przed sta wia nia in for ma cji ze stron WWW,

– po zna je pod sta wo we po j´ cia zwià za ne ze struk tu rà two rzo ne go do ku men tu (ele -
men ty, ta gi i znacz ni ki),

– uczy si´, jak kon stru owaç na g∏ó wek do ku men tu (sek cja he�ad, ti�tle oraz me�ta),

– po zna je za sa dy two rze nia g∏ów nej cz´ Êci do ku men tu (sek cja bo�dy),

– uczy si´ ko mend zmie nia jà cych t∏o do ku men tu (bgco�lor, back�gro�und),

– uczy si´ ko mend for ma tu jà cych wsta wio ny tekst (font si�ze, co�lor, fa�ce, b, i, u...),

– uczy si´ ko mend zmie nia jà cych mar gi ne sy stro ny (left�-ri�ght-top-bot�tom�mar�gin),

– uczy si´ ko mend zmie nia jà cych po ∏o ̋ e nie obiek tu na stro nie (p� align-cen�ter-
-left-ri�ght),

– uczy si´ ko mend bu du jà cych od sy ∏a cze (a href),

– uczy si´ ko mend zmie nia jà cych ko lor od sy ∏a czy (a link, v�link),

– uczy si´ ko mend ani mu jà cych obiek ty (ma�rqu�ee),

– uczy si´ ko mend wsta wia jà cych li nie (hr�si�ze-co�lor�...),

– uczy si´ ko mend two rzà cych li sty nu me ro wa ne (ol, li), 

– uczy si´ ko mend two rzà cych li sty wy punk to wa ne (ul, li),

– uczy si´ ko mend wsta wia jà cych ob raz (img src),

– uczy si´ ko mend wsta wia jà cych ta be le (ta�ble, tr, td, …),

– po zna je za sa dy i kon stru owa nie do ku men tów z∏o ̋ o nych (fra�me�set, fra�me�src�…),

– po zna je ko men dy two rzà ce p∏y wa jà ce ram ki (i�fra�me …),

– po zna je ko men dy two rzà ce for mu la rze (form, in�put, se�lect na�me …),

40



41V. TreÊci nauczania informatyki i szczegó∏owe osiàgni´cia ucznia

– uczy si´ wpro wa dzaç na stro n´ plik dêwi´ ko wy (bgso�und src …),

– uczy si´ wpro wa dzaç na stro n´ plik wi deo (bgso�und src …),

– uczy si´, jak wy ko naç stro n´ WWW na wska za ny te mat.

Umie j´t no Êci

Pro gram MS Po wer Po int

Uczeƒ:

– okre Êla po j´ cia do ty czà ce pre zen ta cji,

– zna za sa dy two rze nia pre zen ta cji i po tra fi je za sto so waç,

– po tra fi do ko naç wy bo ru ob ra zu pre zen ta cji,

– umie wsta wiç do ob ra zu pre zen ta cji tekst i ob raz oraz zmie niç t∏o slaj du,

– po tra fi for ma to waç wsta wio ny do ob ra zu pre zen ta cji tekst i ob raz,

– potrafi wpro wa dziç wy kres do ob ra zu pre zen ta cji i jak go for ma to waç,

– po tra fi do daç, usu nàç lub zmie niç slajd,

– umie za sto so waç au to ma tycz ne przej Êcia slaj dów w pre zen ta cji,

– po tra fi za pro gra mo waç po kaz w od po wied nim od st´ pie cza so wym,

– po tra fi za ni mo waç po szcze gól ne ele men ty slaj du,

– po tra fi wy ko naç pre zen ta cj´ z wy ko rzy sta niem hi per ∏à cza mi´ dzy po szcze gól ny mi
jej ob ra za mi, 

– umie za pi saç swo jà pra c´ ja ko plik ty pu pre zen ta cja oraz po kaz pro gra mu,

– pro jek tu je i wy ko nu je pre zen ta cj´ mul ti me dial nà na za da ny te mat,

– po tra fi za pre zen to waç pre zen ta cj´ na fo rum.

– potrafi nagraç, odtworzyç i modyfikowaç dêwi´k,

– potrafi wprowadziç do systemu plik wideo i wst´pnie go obrobiç.

J´ zyk html – Two rze nie stron WWW

Uczeƒ:

– okre Êla ko rzy Êci z przed sta wia nia in for ma cji ze stron WWW,

– okre Êla po j´ cia zwià za ne ze struk tu rà two rzo ne go do ku men tu (ele men ty, ta gi
i znacz ni ki),

– po tra fi kon stru owaç na g∏ó wek do ku men tu (sek cja he�ad, ti�tle oraz me�ta),

– okre Êla za sa dy two rze nia g∏ów nej cz´ Êci do ku men tu (sek cja bo�dy),

– po tra fi zmie niç t∏o do ku men tu (bgco�lor, back�gro�und),

– po tra fi wsta wiç i for ma to waç tekst (font si�ze, co�lor, fa�ce, b, i, u …),

– po tra fi zmie niç mar gi ne sy stro ny (left-ri�ght-top-bot�tom�mar�gin),

– po tra fi zmie niç po ∏o ̋ e nie obiek tu na stro nie (p�align-cen�ter-left-ri�ght),

– po tra fi zbu do waç od sy ∏a cze (a href …),
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– umie zmie niç ko lor od sy ∏a czy (a link, v link …),

– umie ani mo waç obiek ty (ma�rqu�ee …),

– po tra fi wsta wiç i for ma to waç li nie (hr si�ze�-co�lor …),

– po tra fi wsta wiç i for ma to waç li sty nu me ro wa ne (ol, li),

– po tra fi wsta wiç i for ma to waç li sty wy punk to wa ne (ul, li),

– po tra fi wsta wiç i for ma to waç ob raz (img src),

– po tra fi wsta wiç i for ma to waç ta be le (ta�ble, tr, td …),

– po tra fi kon stru owaç do ku men ty z∏o ̋ o ne (fra�me�set, fra�me src …),

– po tra fi stwo rzyç p∏y wa jà ce ram ki (i fra�me …),

– po tra fi bu do waç for mu la rze (form, in�put, se�lect na�me …),

– po tra fi wsta wiç na stro n´ plik dêwi´ ko wy (bgso�und src …),

– po tra fi wsta wiç na stro n´ plik wi deo (bgso�und src …),

– pro jek tu je stro n´ WWW na wska za ny te mat.

Wy cho wa nie

Uczeƒ:

– ro zu mie zna cze nie pro gra mów kom pu te ro wych w roz wià zy wa niu pro ble mów i Êwia -
do mie pro gra my te wy ko rzy stu je,

– jest sa mo dziel ny w po dej mo wa niu i pre zen to wa niu w∏a snych de cy zji,

– roz wi ja wy obraê ni´ i es te ty k´,

– po tra fi bro niç swo ich ra cji,

– dà ̋ y do po sze rza nia swo ich umie j´t no Êci,

– wy ko rzy stu je swo jà wie dz´ w pra cy na rzecz szko ∏y i Êro do wi ska lo kal ne go,

– kie ru je si´ w pra cy z kom pu te rem za sa da mi ety ki,

– roz wi ja za in te re so wa nia do ty czà ce za sto so waƒ kom pu te rów, tech no lo gii in for ma cyj nej,

– przy go to wu je si´ do od po wie dzial ne go ˝y cia w spo ∏e czeƒ stwie in for ma cyj nym,

– wy ko rzy stu je swo jà wie dz´ w pra cy na rzecz szko ∏y i Êro do wi ska lo kal ne go,

– ro zu mie ro l´ in for ma ty ki we wspó∏ cze snym Êwie cie.

IX. O two rze niu i ob rób ce ob ra zu za po mo cà edy to ra gra fi ki

Tre Êci na ucza nia

• Ma lo wa nie i ry so wa nie

• Bit ma py i gra fi ka wek to ro wa

Pro gram Co rel DRAW

• Gra fi ka wek to ro wa

• Przy bor nik. Jak pra co waç, u˝y wa jàc do st´p nych na rz´ dzi?
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• Pra ca z tek stem

• Efek ty spe cjal ne

• Za sto so wa nie efek tów spe cjal nych do map bi to wych

• Eks por to wa nie i im por to wa nie pli ków

Pro gram GIMP

• Gra fi ka ra stro wa

• Ska lo wa nie ry sun ków

• Ka dro wa nie oraz zmia na roz mia ru ob ra zów

• Ob ra zy czar no -bia ∏e i jed no barw ne

• Ob ra zy rzu ca jà ce cieƒ

• Za sto so wa nie fil trów i skryp tów

• Efek tow ne na pi sy i pi sa nie po okr´ gu

• Wy ci na nie obiek tów z ob ra zu

Osià gni´ cia ucznia

Wia do mo Êci

Uczeƒ:

– po zna je ró˝ ni ce mi´ dzy ma lo wa niem i ry so wa niem za po mo cà kom pu te ra;

– de fi niu je ró˝ ni ce mi´ dzy gra fi kà ra stro wà a wek to ro wà.

Pro gram Co rel DRAW

Uczeƒ:

– po zna je in ter fejs pro gra mu,

– uczy si´ wy ko rzy sty waç pod sta wo we mo˝ li wo Êci pro gra mu,

– po zna je dzia ∏a nie pod sta wo wych na rz´ dzi ofe ro wa nych w przy bor ni ku,

– po zna je mo˝ li wo Êci prze twa rza nia i ob rób ki tek stu,

– po zna je mo˝ li wo Êci za sto so wa nia efek tów spe cjal nych ob rób ki ob ra zu,

– po zna je spo so by prze twa rza nia gra fi ki wek to ro wej na bit ma po wà,

– po zna je spo so by im por to wa nia i eks por to wa nia ob ra zów two rzo nych w pro gra mie.

Pro gram GIMP

Uczeƒ:

– po zna je in ter fejs pro gra mu,

– uczy si´ wy ko rzy sty waç pod sta wo we mo˝ li wo Êci pro gra mu,

– po zna je dzia ∏a nie pod sta wo wych na rz´ dzi ofe ro wa nych w przy bor ni ku,

– po zna je spo so by ska lo wa nia ry sun ków,

– uczy si´, jak ka dro waç i zmie niaç wy mia ry ob ra zu,
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– uczy si´ za mie niç ob ra zy czar no -bia ∏e na jed no barw ne,

– po zna je spo sób wpro wa dze nie efek tu cie nia,

– po zna je mo˝ li wo Êci sto so wa nia fil trów i skryp tów,

– po zna je mo˝ li wo Êci prze twa rza nia i ob rób ki tek stu,

– po zna je mo˝ li wo Êci za sto so wa nia efek tów spe cjal nych ob rób ki ob ra zu,

– uczy si´, jak wy ci naç obiek ty z ob ra zu.

Umie j´t no Êci

Uczeƒ:

– zna i ro zu mie ró˝ ni ce mi´ dzy ma lo wa niem i ry so wa niem za po mo cà kom pu te ra;

– okre Êla zna cze nie po j´ç: „gra fi ka ra stro wa“, „gra fi ka wek to ro wa”.

Pro gram Co rel DRAW

Uczeƒ:

– ob ja Ênia in ter fejs uru cho mio ne go pro gra mu gra ficz ne go,

– oma wia pod sta wo we mo˝ li wo Êci pro gra mu,

– umie wy ko rzy staç na rz´ dzia pro gra mu do osià gni´ cia za pla no wa ne go efek tu (za -
zna cza, prze su wa, wy d∏u ̋ a, sp∏asz cza, ob ra ca, po chy la obiekt, zmie nia ko lej noÊç
warstw, wy ko rzy stu je na rz´ dzia kszta∏ tu),

– po tra fi wy ma zy waç i wy ci naç frag men ty ob ra zu,

– po tra fi ry so waç li nie pro ste, krzy we i ∏a ma ne,

– do bie ra ko lor i gru boÊç li nii i wy ko nu je od po wied nie ko rek ty,

– wy ko rzy stu je do st´p ne na rz´ dzia do ry so wa nia fi gur p∏a skich,

– prze kszta∏ ca obiek ty, na da jàc im ce chy prze strzen no Êci i trój wy mia ro wo Êci,

– po tra fi wy braç i za sto so waç od po wied nie na rz´ dzie do wy pe∏ nie nia ko lo rem obiek -
tów za mkni´ tych,

– po tra fi za sto so waç we wn´trz ny edy tor tek stu do wsta wia nia na pi sów,

– zna ró˝ ni ce po mi´ dzy tek stem aka pi to wym a gra ficz nym,

– umie prze kszta∏ caç i mo dy fi ko waç tekst gra ficz ny,

– po tra fi wy braç i za sto so waç na rz´ dzia do efek tów spe cjal nych (so czew k´, per spek ty w´),

– po tra fi wy braç i za sto so waç efek ty spe cjal ne do map bi to wych (trój wy mia ro wo Êci,
roz my wa nie, po cià gni´ cia ozdob ne),

– po tra fi im por to waç ob ra zy do wy bra ne go edy to ra gra fi ki,

– umie mo dy fi ko waç i prze twa rzaç za im por to wa ne ob ra zy,

– po tra fi wy eks por to waç ob raz z edy to ra gra fi ki i za pi saç go w pli ku o wy bra nym roz -
sze rze niu,

– po tra fi wy dru ko waç go to wy pro jekt,

– umie pla no waç pra c´,
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– wy ko nu je pra c´ we d∏ug za da ne go wzo ru,

– pro jek tu je i re ali zu je w∏a sne roz wià za nia,

– po tra fi do wieÊç zna cze nia i ce lo wo Êci sto so wa nia pro gra mów gra ficz nych.

Pro gram GIMP

Uczeƒ:

– ob ja Ênia in ter fejs uru cho mio ne go pro gra mu gra ficz ne go,

– oma wia pod sta wo we mo˝ li wo Êci pro gra mu,

– umie wy ko rzy staç na rz´ dzia pro gra mu do osià gni´ cia za pla no wa ne go efek tu,

– po tra fi eska lo waç ob raz,

– po tra fi ka dro waç ob raz i zmie niaç je go wy mia ry,

– po tra fi prze kszta∏ caç ob raz czar no -bia ∏y w jed no barw ny,

– umie wpro wa dziç do ob ra zu efekt cie nia,

– po tra fi wy ko rzy staç do prze twa rza nia ob ra zu funk cj´ skryp tów i fil trów,

– po tra fi prze twa rzaç i ob ra biaç tekst,

– po tra fi za sto so waç dla da ne go ob ra zu mo dy fi ka cje za po mo cà efek tów spe cjal nych,

– umie wy ci naç po trzeb ne frag men ty z ob ra zu,

– prze kszta∏ ca obiek ty, na da jàc im wra ̋ e nie prze strzen no Êci i trój wy mia ro wo Êci,

– po tra fi za pi saç ob raz z edy to ra gra fi ki do pli ku o wy bra nym roz sze rze niu,

– po tra fi wy dru ko waç go to wy pro jekt,

– umie pla no waç pra c´,

– wy ko nu je pra ce we d∏ug za da ne go wzo ru,

– pro jek tu je i re ali zu je w∏a sne roz wià za nia,

– po tra fi do wieÊç zna cze nia i ce lo wo Êci sto so wa nia pro gra mów gra ficz nych.

Wy cho wa nie

Uczeƒ:

– kszta∏ tu je umie j´t noÊç twór cze go my Êle nia,

– roz wi ja wy obraê ni´,

– jest sa mo dziel ny w po dej mo wa niu i pre zen to wa niu w∏a snych de cy zji,

– po tra fi bro niç swo ich ra cji,

– dà ̋ y do pod no sze nia swo ich umie j´t no Êci,

– ro zu mie zna cze nie po rzàd ku i za cho wu je go.
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X. O mo˝ li wo Êciach glo bal nej Sie ci, po zna wa niu 
no wych pro gra mów, ochro nie praw au tor skich 
oraz ko rzy Êciach i za gro ̋ e niach wy ni ka jà cych
z ko rzy sta nia z In ter ne tu

Tre Êci na ucza nia

• Elek tro nicz na pocz ta

• Gru py dys ku syj ne

• In ter ne to we po ga w´d ki

• IRC – spo sób na kon takt w cza sie rze czy wi stym

• Wy szu ki wa nie i po zna wa nie no wych pro gra mów u˝yt ko wych fre ewa re oraz sha re -
wa re

• Mapy internetowe

• Ochro na praw au tor skich, pi rac two kom pu te ro we

• Za gro ̋ e nia i ko rzy Êci wy ni ka jà ce z do st´p no Êci in for ma cji

• Ko deks in ter nau ty

Osià gni´ cia ucznia:

Wia do mo Êci

Uczeƒ:

– po zna je za sa dy funk cjo no wa nia pocz ty elek tro nicz nej,

– opi su je ele men ty ad re su pocz ty e -ma il,

– po zna je za sa dy i for my kon stru owa nia wia do mo Êci pocz to wych,

– uczy si´, jak wraz z wia do mo Êcià wy s∏aç do dat ko we do ku men ty,

– uczy si´, jak i w ja kim ce lu two rzy si´ ksià˝ ki ad re so we,

– po zna je za sa dy udzia ∏u w gru pie dys ku syj nej,

– opi su je i po zna je za sa dy u˝y wa nia pro gra mów do tzw. kon tak tów na ˝y wo (IRC, czat),

– oma wia wa run ki ko rzy sta nia z do st´p ne go w sie ci opro gra mo wa nia (fre ewa re oraz
sha re wa re),

– poznaje zasady wyszukiwania lokalizacji i obiektów na mapach internetowych, uczy
si´ wyznaczania tras

– po zna je za sa dy sto so wa nia i funk cjo no wa nia praw au tor skich,

– po zna je po j´ cie „li cen cja”,

– po zna je pro duk ty i us∏u gi do st´p ne w In ter ne cie, któ re sà chro nio ne pra wem au tor skim,

– uczy si´ za sad ety ki pra cy w sie ci,

– opi su je ko rzy Êci wy ni ka jà ce z u˝y wa nia kom pu te ra i do st´p no Êci do in for ma cji,

– po zna je i opi su je za gro ̋ e nia, ja kie nie sie za so bà u˝y wa nie kom pu te ra i ko rzy sta nie
z wol ne go do st´ pu do in for ma cji (uza le˝ nie nie, za gro ̋ e nia fi zycz ne, mo ral ne, psy -
chicz ne, spo ∏ecz ne),
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– po zna je i oma wia ko deks in ter nau ty.

Umie j´t no Êci

Uczeƒ:

– po tra fi wy s∏aç od po wied nio sfor mu ∏o wa nà wia do moÊç pocz to wà,

– umie do daç za ∏àcz nik do prze sy ∏a nej wia do mo Êci,

– po tra fi wy ko rzy staç ksià˝ k´ ad re so wà w ce lu uspraw nie nia prze sy ∏a nia pocz ty skie -
ro wa nej do wie lu ad re sa tów,

– po tra fi na wià zaç kon takt z in ny mi i funk cjo no waç w gru pie dys ku syj nej,

– po tra fi ko rzy staç z in ter ne to wych po ga da nek (IRC, czat),

– roz ró˝ nia po j´ cia zwià za ne z do st´p ny mi w sie ci pro gra ma mi (fre ewa re oraz sha re wa re),

– na mapach internetowych potrafi wyszukaç i zlokalizowaç ró˝ne obiekty, wyznaczaç
trasy 

– wie, co to sà pra wa au tor skie,

– zna po j´ cie „li cen cji“,

– uÊwiadamia sobie, ja kie pro duk ty i us∏u gi do st´p ne w sie ci ob j´ te sà ochro nà pra w
au tor skich,

– zna i sto su je za sa dy ety kie ty obo wià zu jà ce w In ter ne cie,

– po tra fi wska zaç ko rzy Êci wy ni ka jà ce z u˝y wa nia kom pu te ra i do st´p no Êci do in for -
ma cji, ro zu mie i wy szcze gól nia za gro ̋ e nia wy ni ka jà ce z u˝y wa nia kom pu te ra i ko -
rzy sta nia z wol ne go do st´ pu do in for ma cji (uza le˝ nie nie, za gro ̋ e nia fi zycz ne, mo -
ral ne, psy chicz ne, spo ∏ecz ne),

– wy szcze gól nia i zna za sa dy obo wià zu jà ce ka˝ de go u˝yt kow ni ka sie ci in ter ne to wej.

Wy cho wa nie

Uczeƒ:

– przy go to wu je si´ do ak tyw ne go i od po wie dzial ne go ˝y cia w spo ∏e czeƒ stwie in for -
ma cyj nym,

– roz wi ja za in te re so wa nia,

– do strze ga ko rzy Êci i za gro ̋ e nia zwià za ne z roz wo jem tech no lo gii in for ma cyj nej,

– przyj mu je po sta w´ sza cun ku dla pra cy in nych,

– dà ̋ y do pod no sze nia swo ich umie j´t no Êci,

– dà ̋ y do osià gni´ cia doj rza ∏o Êci emo cjo nal nej i mo ral nej,

– od ró˝ nia w ˝y ciu co dzien nym war to Êci od an ty war to Êci,

– jest sa mo dziel ny w wy ra bia niu i wy po wia da niu w∏a snej opi nii o pro ble mach,

– jest sa mo dziel ny w po dej mo wa niu de cy zji,

– ma Êwia do moÊç od po wie dzial no Êci za po dej mo wa ne de cy zje.
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XI. O pod sta wo wych po j´ ciach sto so wa nych w in for ma -
ty ce, al go ryt mach oraz tech no lo gii in for ma tycz nej
i przy sz∏o Êci informatyki

Tre Êci na ucza nia

• Tech no lo gia in for ma cyj na a in for ma ty ka

• Pod sta wo we po j´ cia in for ma tycz ne (sys tem dwój ko wy, bit, bajt, pro gram)

• Al go ryt my

• W ja kim kie run ku zmie rza tech no lo gia in for ma cyj na?

• Miej sce tech no lo gii in for ma cyj nej w edu ka cji

• Jak mo ̋ e wy glà daç szko ∏a przy sz∏o Êci?

Osià gni´ cia ucznia

Wia do mo Êci

Uczeƒ:

– po zna je ró˝ ni ce mi´ dzy in for ma ty kà a tech no lo già in for ma cyj nà,

– oma wia po j´ cia in for ma tycz ne (sys tem dwój ko wy, bit, bajt, pro gram),

– po zna je i oma wia po j´ cie „al go ryt mu“,

– opi su je przy k∏a dy pro stych al go ryt mów,

– uczy si´ spo so bów przed sta wia nia al go ryt mów (opis s∏ow ny, li sta kro ków, sche mat
blo ko wy),

– opi su je przy sz∏à wi zj´ roz wo ju, za sto so waƒ i mo˝ li wo Êci tech no lo gii in for ma cyj nej,

– oma wia ro l´ i miej sce tech no lo gii in for ma cyj nej w edu ka cji,

– opi su je, jak dzi´ ki roz wo jo wi na uki i tech ni ki, mo ̋ e wy glà daç szko ∏a przy sz∏o Êci.

Umie j´t no Êci

Uczeƒ:

– po tra fi zde fi nio waç po j´ cie „in for ma ty ka”,

– umie okre Êliç zna cze nie po j´ cia „tech no lo gia in for ma cyj na“,

– zna pod sta wo we po j´ cia in for ma tycz ne (sys tem dwój ko wy, bit, bajt, pro gram),

– zna po j´ cie „al go ryt mu“,

– po tra fi po daç przy k∏a dy al go ryt mów z co dzien ne go ˝y cia,

– umie przed sta wiç przy k∏ad pro ste go al go ryt mu w po sta ci opi su s∏ow ne go,

– umie przed sta wiç przy k∏ad pro ste go al go ryt mu w po sta ci li sty kro ków,

– umie przed sta wiç przy k∏ad pro ste go al go ryt mu w po sta ci sche ma tu blo ko we go,

– przed sta wia w∏a sne wi zje roz wo ju tech no lo gii in for ma cyj nej w przy sz∏o Êci,

– po tra fi wska zaç pod sta wo we za sto so wa nia kom pu te ra w szko le,

– do strze ga ko rzy Êci z za sto so wa nia tech ni ki kom pu te ro wej w co dzien nym ˝y ciu,
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– ro zu mie wp∏yw roz wo ju tech no lo gii in for ma cyj nej na pra c´ i co dzien ne ˝y cie cz∏o -
wie ka.

Wy cho wa nie

Uczeƒ:

– sa mo dziel nie i lo gicz nie my Êli,

– wy ko rzy stu je my Êle nie al go ryt micz ne w roz wià zy wa niu pro ble mów za po mo cà kom -
pu te ra

– przy go to wu je si´ do ak tyw ne go i od po wie dzial ne go ˝y cia w spo ∏e czeƒ stwie in for -
ma cyj nym

– dà ̋ y do po sze rza nia swo ich umie j´t no Êci,

– roz wi ja wy obraê ni´,

– jest sa mo dziel ny w wy ra bia niu i wy po wia da niu w∏a snej opi nii o pro ble mach.
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G∏ów nym or ga ni za to rem pro ce su kszta∏ ce nia jest na uczy ciel. Jed nak ̋ e osià gni´ cie
ce lów na ucza nia i wy cho wa nia wy ma ga w∏a Êci wej wspó∏ pra cy i wy si∏ ku, za rów no na -
uczy cie la, jak i uczniów. Ko niecz na jest te˝ w∏a Êci wa at mos fe ra, ma jà ca de cy du jà cy
wp∏yw na osià ga ne wy ni ki. Na uczy ciel po wi nien tak or ga ni zo waç za j´ cia in for ma ty ki,
aby czas prze zna czo ny na prze ka zy wa nie wia do mo Êci teo re tycz nych ogra ni czyç
do mi ni mum. Pod sta wà osià gni´ cia suk ce sów ucznia jest bo wiem prak tycz ne dzia ∏a -
nie z wy ko rzy sta niem kom pu te ra, a wi´c ko niecz ne sà çwi cze nia i za da nia prak tycz ne.
Wa˝ ne jest tak ̋ e pro po no wa nie uczniom za daƒ o od po wied nim stop niu trud no Êci
– na mia r´ ich mo˝ li wo Êci i zdol no Êci. Wspól nà pra c´ na uczy cie la i ucznia po win ny ce -
cho waç sto sun ki wza jem ne go sza cun ku, ch´ ci po mo cy i za ch´ ty do ucze nia si´. Rów -
nie istot ny jest w∏a Êci wy i czy tel ny spo sób kon tro lo wa nia wie dzy i jej oce nia nie.

G∏ów nym za da niem szko ∏y w trak cie re ali za cji pro gra mu na ucza nia in for ma ty ki jest
przy go to wa nie uczniów do ˝y cia w spo ∏e czeƒ stwie in for ma cyj nym. Po nad to: za in te -
re so wa nie uczniów wy ko rzy sta niem kom pu te ra do roz wià zy wa nia co dzien nych pro -
ble mów, aby trak to wa∏ kom pu ter ja ko bar dzo funk cjo nal ne na rz´ dzie, sku tecz ne
i atrak cyj ne. Wa˝ nà ro là na uczy cie la jest wska za nie i uÊwia do mie nie uczniom ich
ewen tu al nych uzdol nieƒ i za in te re so waƒ, któ re mo g∏y by po móc w pod j´ ciu de cy zji
o wy bo rze kie run ku kszta∏ ce nia. Wresz cie za da niem na uczy cie la jest ta kie zor ga ni zo -
wa nie pro ce su kszta∏ ce nia, aby uczeƒ sta∏ si´ stro nà ak tyw nà te go pro ce su i ch´t nie
si´ uczy∏. 

Na uczy ciel po wi nien byç or ga ni za to rem za j´ç, a po nad to pa mi´ taç, aby:

– byç do brze przy go to wa nym do pro wa dze nia za j´ç, 

– w∏a Êci wie i cie ka wie do bie raç za da nia prak tycz ne, co gwa ran tu je zro zu mie nie przez
uczniów pro ble mów i po zwa la im osià gnàç kon kret ne umie j´t no Êci,

– za da nia by ∏y ze so bà po wià za ne i w pro ce sie ucze nia sta no wi ∏y pew nà ca ∏oÊç,

– treÊç za daƒ do ty czy ∏a przede wszyst kim pro ble mów co dzien ne go ˝y cia,

– ucznio wie mo gli pra co waç z pod r´cz ni kiem i in ny mi Êrod ka mi dy dak tycz ny mi,

– unik nàç mo no to nii w pro wa dze niu lek cji, czy li w∏a Êci wie do bie raç for my pro wa dze -
nia za j´ç,

– w trak cie roz wià zy wa nia okre Êlo nych pro ble mów ucznio wie mo gli pra co waç nie tyl -
ko sa mo dziel nie, ale i w gru pach.
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Zak∏ada si´, ˝e przy komputerze pracuje jeden lub dwóch uczniów. Sprzyja to
potrzebie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem. Nauczyciel powinien obserwo-
waç i dbaç aby – w miar´ mo˝liwoÊci – uczeƒ zdolniejszy pracowa∏ z uczniem s∏abszym
przy jednym stanowisku.

W ce lu uspraw nie nia pro ce su kszta∏ ce nia na uczy ciel powinien pro po no waç
uczniom za da nia do mo we. Po win ny one w g∏ów nej mie rze do ty czyç tych tre Êci pro -
gra mu, któ rych zre ali zo wa nie nie wy ma ga po sia da nia przez ucznia kom pu te ra, czy li
teo rii, prze my Êleƒ lub spo so bów gro ma dze nia ma te ria ∏u.

VII. Me to dy oce nia nia osià gní ç ucznia 

Oce nia nie osià gni´ç uczniów po le ga na roz po zna wa niu przez na uczy cie li po zio mu
i po st´ pów w opa no wa niu przez uczniów wia do mo Êci i umie j´t no Êci. To roz po zna nie
do ko ny wa ne jest na pod sta wie obo wià zu jà cych wy ma gaƒ edu ka cyj nych za war tych
w pod sta wie pro gra mo wej i re ali zo wa nych pro gra mach na ucza nia. Od zwier cie dle niem
oce nia nia jest oczy wi Êcie oce na. Wy ma ga nia do ty czà ce po szcze gól nych ocen wy zna -
cza We wnàtrz sz kol ny Re gu la min Oce nia nia i Pro mo wa nia. 

Dla tak spe cy ficz ne go przed mio tu, ja kim jest in for ma ty ka, trud no jest spre cy zo waç
wy ma ga nia. Nie ∏a two jest tak ̋ e oce niç wie dz´ i umie j´t no Êci ucznia za po mo cà ty po -
wych form oce nia nia, na przy k∏ad pra cy kla so wej, spraw dzia nu czy pra cy do mo wej.
Wy da je si´ oczy wi ste, ˝e pod sta w´ oce nia nia w tym przed mio cie sta no wi przede
wszyst kim sa mo dziel ne wy ko ny wa nie çwi czeƒ prak tycz nych w trak cie za j´ç, ale tak ̋ e
za an ga ̋ o wa nie ucznia, sa mo dziel ne my Êle nie, ak tyw ne uczest nic two w lek cjach, ch´ç
nie sie nia po mo cy in nym uczniom.

Pa mi´ taj my jed nak, ˝e ucznio wie mu szà znaç kry te ria ocen. Nie oce niaj my prac
ucznia su biek tyw nie. Po dej muj my na przy k∏ad pró by wy sta wia nia dwóch ocen jed ne -
go za da nia, na przy k∏ad jed nej oce ny za po ziom wie dzy i umie j´t no Êci, dru giej za wa -
lo ry ar ty stycz ne. Mo g∏o by to do ty czyç g∏ów nie oce nia nia pra cy w pro gra mach gra ficz -
nych, ale i wy glà du do ku men tu tek sto we go, for ma to wa nia ar ku sza kal ku la cyj ne go,
pro jek tu ba zy da nych.

Me to dy spraw dza nia osià gni´ç ucznia po win ny i na uczy cie lo wi, i oczy wi Êcie ucznio -
wi daç od po wiedê na py ta nia: Co ju˝ wiem?, Co po tra fi´ zro biç?, Na ile spraw nie po -
s∏u gu j´ si´ kom pu te rem, chcàc wy ko naç okre Êlo ne za da nie?
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Za da nia spraw dza jà ce osià gni´ cia uczniów mo˝ na po dzie liç na czte ry gru py:

A. eg ze kwu jà ce za pa mi´ ta nie, 

B. wy ja Ênia jà ce sto pieƒ zro zu mie nia, 

C. spraw dza jà ce, czy zdo by te umie j´t no Êci sà wy ko rzy sty wa ne w sy tu acjach ty po wych
– prze çwi czo nych w trak cie za j´ç, 

D. spraw dza jà ce, czy uczeƒ po ra dzi so bie w sy tu acjach pro ble mo wych, czy b´ dzie
w sta nie sam dojÊç do w∏a Êci we go roz wià za nia (sa mo dziel ne pe ne tro wa nie mo˝ li -
wo Êci, np. po szcze gól nych pro gra mów).

Na uczy ciel po wi nien si´ sta raç, aby przy for mu ∏o wa niu za daƒ spraw dza jà cych re pre -
zen to wa ne by ∏y wszyst kie gru py za daƒ, jed nak nor mà oce nia nia wy ma gaƒ pod sta wo wych
po win ny byç za da nia z gru py B oraz C. Mo˝ na sto so waç kla sycz ne te sty z za da nia mi otwar -
ty mi (ty pu: po daj krót kà od po wiedê lub uzu pe∏ nij zda nie) lub za mkni´ ty mi (od po wie dzi
do wy bo ru). Jed nak z pew no Êcià w na ucza niu in for ma ty ki naj w∏a Êciw sze sà za da nia prak -
tycz ne, czy li oce na efek tów pra cy ucznia przy kom pu te rze.

Przy k∏a do we za da nia dla po szcze gól nych grup:

Gru pa A

– Ka ta log s∏u ̋ y do...

– Czy plik s∏u ̋ y do po rzàd ko wa nia za pi su na dys ku? TAK/NIE

– Czy wci Êni´ cie kla wisza Shift i jednoczesne uderzanie w klawisze klawiatury umo˝liwi
pisanie  tekstu du˝ymi li te ra mi? TAK/NIE

– Skrót two rzy si´ w ce lu...

– Co to jest for ma to wa nie tek stu?

– Wy mieƒ pod sta wo we ele men ty ar ku sza kal ku la cyj ne go.

– Wy mieƒ ele men ty sk∏a da jà ce si´ na ad res stro ny Web.

– Czy ten ad res elek tro nicz nej skrzyn ki pocz to wej jest po praw ny? Od po wiedê uza sad -
nij. wpiast.fri ko7.onet.pl 

Gru pa B

– Po daj przy k∏ad drze wa folderów.

– Co to jest Êcie˝ ka do st´ pu?

– Po daj, z ja kich ele men tów sk∏a da si´ na zwa pli ku.

– Wy mieƒ dwa spo so by zmia ny na zwy fol de ru.

– Po daj me to dy za zna cza nia frag men tów tek stu.

– Po daj for mu ∏´ do da wa nia w MS Excelu.

– Omów bu do w´ ba zy da nych.

– Ja kie znasz ro dza je re la cji za cho dzà cych po mi´ dzy ta be la mi ba zy da nych?

– Czym si´ ró˝ ni mo de lo wa nie od sy mu la cji kom pu te ro wej?

– Z ja kich ele men tów zbu do wa ny jest ad res in ter ne to wy?

– Czym si´ ró˝ nià wi ru sy od ro ba ków?
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Gru pa C

– Do ko naj for ma to wa nia dys kiet ki A.

– Utwórz po da nà struk tu r´ fol de rów.

– Znajdê na dys ku plik o na zwie con fig.sys.

– Stwórz pre zen ta cj´ na te mat „Re kla ma two jej szko ∏y”.

– Wy ko naj ad iu sta cj´ tek stu (wg wzo ru).

– Spo rzàdê wzór za pro sze nia na za ba w´ szkol nà.

– Wy ko naj ze sta wie nie ró˝ ni cy tem pe ra tur i opa dów dla Gdy ni i War sza wy. Przed staw
wy ni ki na wspól nym wy kre sie.

– Wy ko naj pro jekt stro ny ty tu ∏o wej do ga zet ki szkol nej.

– Na pisz i wy Êlij (pod wska za ny ad res) wia do moÊç za po mo cà pocz ty elek tro nicz nej.

Gru pa D

– Wy ko rzy stu jàc mo˝ li wo Êci pro gra mu gra ficz ne go, wy ko naj po moc dy dak tycz nà (np.
ele men ty okna sys te my Win dows).

– Za pro jek tuj wzór dy plo mu, li stu gra tu la cyj ne go oraz za pro sze nia z oka zji Szkol ne go
Dnia Spor tu.

– Wy ko naj pro jekt szkol nej in ter ne to wej stro ny WWW.

– Ko rzy sta jàc z In ter ne tu oraz in nych êró de∏ wy szu kaj i zgro madê in for ma cje, ry sun ki
i zdj´ cia do ty czà ce hi sto rii obro ny We ster plat te. Po s∏u gu jàc si´ pro gra mem MS Po -
wer Po int, przy go tuj pre zen ta cj´ na ten te mat. B´ dzie mo˝ na jà wy ko rzy staç na lek -
cji hi sto rii. Za kres i szcze gó ∏y omów z na uczy cie lem przed mio tu.

– Ja kie znasz me to dy bu do wa nia ba zy da nych (oprócz MS Ac cess)?

Propozycje ocen:

Oce na nie do sta tecz na – otrzy mu je jà uczeƒ, któ ry:

– nie potrafi wykonaç na komputerze prostych zadaƒ,

– nie ro zu mie pro ble mów, któ re przed nim po sta wio no,

– nie opanowa∏ postawowych umiej´tnoÊci zawartych w podstawie programowej,

– nie po tra fi roz wià zaç po sta wio ne go przed nim pro ble mu, na wet z po mo cà na uczy cie la

– nie po tra fi na wet w mi ni mal nym stop niu ra dziç so bie z pro ble mem,

– nie po sia da mi ni mal nej wie dzy do ty czà cej wy ma ga nych umie j´t no Êci,

– lek ce wa ̋ y przed miot i nie wy ka zu je ch´ ci wspó∏ pra cy. 

Oce na do pusz cza jà ca – otrzy mu je jà uczeƒ, któ ry:

– czasami potrafi wykonaç na komputerze proste zadania,

– nie ro zu mie do koƒ ca pro ble mów, któ re przed nim po sta wio no,

– nie po tra fi roz wià zaç po sta wio ne go przed nim pro ble mu, jed nak z po mo cà na uczy -
cie la po tra fi wykonaç i rozwiàzaç proste zadania,

– opanowa∏ cz´Êç umiej´tnoÊci zawartych w podstawie programowej,

– wy ka zu je ch´ ci do pra cy. 
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Oce na do sta tecz na – otrzy mu je jà uczeƒ, któ ry:

– wi docz ne bra ki w wie dzy i umie j´t no Êciach nad ra bia ch´ cià wy ko na nia za da nia.

– nie ro zu mie pro ble mów, któ re przed nim po sta wio no,

– sta ra si´ pra co waç sa mo dziel nie i zgod nie z po le ce nia mi, wy ko rzy stu je przy tym
w spo sób po praw ny pod sta wo we funk cje pro gra mu,

– w pra cy po pe∏ nia cz´ sto b∏´ dy,

– nie przy wià zu je wa gi do es te tycz ne go wy glà du swo jej pra cy.

Oce na do bra – otrzy mu je jà uczeƒ, któ ry:

– wy ka zu je dobry po ziom wie dzy o pro gra mie i je go funk cjach,

– sa mo dziel nie wy ko nu je za da nia,

– po pe∏ nia tyl ko nie licz ne b∏´ dy,

– wy ko nu je pra ce es te tycz ne,

– do roz wià za nia pro ble mu sto su je sza blo no we roz wià za nia.

Oce na bar dzo do bra – otrzy mu je jà uczeƒ, któ ry:

– wy ka zu je i po tra fi wy ko rzy staç wie dz´ o funk cjach pro gra mu,

– bie gle wy ko rzy stu je urzà dze nie pe ry fe ryj ne,

– w∏a Êci wie i sa mo dziel nie do bie ra ma te ria ∏y po trzeb ne do re ali za cji za daƒ,

– do roz wià za nia pro ble mu po tra fi za sto so waç ró˝ ne me to dy,

– wy ko nu je pra ce es te tycz ne i prze my Êla ne nie po pe∏ nia jàc ˝ad nych b∏´ dów.

Oce na ce lu jà ca – otrzy mu je jà uczeƒ, któ ry:

– sto su je i wy ko rzy stu je za awan so wa ne funk cje pro gra mu nie oma wia ne na za j´ ciach,

– dys po nu je wie dzà wy kra cza jà cà po za wy ma ga nia pro gra mo we,

– samodzielnie dostrzega i rozwiàzuje problemy,

– pro po nu je i wy ko nu je wy jàt ko wo prze my Êla ne, funk cjo nal ne i es te tycz ne pro jek ty,

– uczest ni czy w kon kur sach i zaj mu je w nich punk to wa ne miej sca,

– z w∏a snej ini cja ty wy po ma ga in nym.
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Wyposa˝enie szkolnej pracowni 

Program mo˝e byç realizowany na komputerach klasy PC (komputery takie by∏y
dostarczane do gimnazjów wraz z cz´Êciowym oprogramowaniem w ramach realizacji
programu „Pracownia internetowa w ka˝dym gimnazjum”).

Optymalna realizacja pro gra mu na ucza nia in for ma ty ki po win na od by waç si´ w
szkol nych pra cow niach kom pu te ro wych, któ re za pew nia jà uczniom sa mo dziel nà pra -
c´ – najlepsze roz wià za nie (nie ste ty jesz cze rzad kie) to je den uczeƒ i jed no sta no wi -
sko kom pu te ro we. Po nad to:

– kom pu te ry w pra cow ni po win ny byç po ∏à czo ne w sieç lo kal nà, za pew nia jà cà do st´p
do wy dzie lo nych za so bów ser we ra, 

– ka˝ de mu ucznio wi mo˝ na przy dzie liç okre Êlo nà prze strzeƒ dys ko wà w po sta ci fol de -
ru; w nim uczeƒ za pi sy waç b´ dzie swo je pra ce wy ko ny wa ne na lek cji,

– z ka˝ de go uczniow skie go sta no wi ska po wi nien ist nieç do st´p do In ter ne tu, 

– sta cje ro bo cze po win ny byç kom pu te ra mi umo˝ li wia jà cy mi ko rzy sta nie z pro gra -
mów mul ti me dial nych do st´p nych na p∏y tach CD/DVD,

– w pra cow ni po win na znaj do waç si´ dru kar ka oraz ska ner,

– na wyposa˝eniu pracowni powinien znajdowaç si´ kompaktowy cyfrowy aparat
fotograficzny i kamera internetowa.

Oprogramowanie

Na komputerach powinien byç zainstalowany system Windows XP oraz nast´pujàcy
zestaw aplikacji:

– pakiet Microsoft Office – MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, 

– program graficzny CorelDRAW (z p∏yty CD dostarczonej wraz z podr´cznikiem),

– program graficzny GIMP (z p∏yty CD dostarczonej wraz z podr´cznikiem),

– przeglàdarka Internet Explorer lub inna.

dodatkowo:

– dowolny komunikator,

– klient FTP do publikacji stron w Internecie,

– programy antywirusowe – zale˝ne od wyboru nauczyciela,

VIII. Ârodki techniczne
i oprogramowanie
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Podczas doboru oprogramowania nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na to, aby by∏o
ono legalne. 

Do podr´cznika jest dodawana p∏yta CD, która zawiera niezb´dne legalne oprogra-
mowanie, na przyk∏ad program GIMP (freeware), program CorelDRAW (wersja 30-
dniowa).

Na le ̋ y do ∏o ̋ yç wszel kich sta raƒ, aby na bie ̋ à co uzu pe∏ niaç opro gra mo wa nie edu -
ka cyj ne, po zwa la jà ce wy ko rzy staç kom pu ter do po sze rza nia wie dzy uczniów w ró˝ -
nych ob sza rach na ucza nia. 
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