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I. Wprowadzenie oraz ogólne za∏o˝enia
programu
U progu XXI wieku uczniowie gimnazjum, jak i szko∏y podstawowej, powinni znaç
podstawowe zasady pracy z komputerem. Uwzgl´dnia je niniejszy program, który jest
zgodny z obowiàzujàcà podstawà programowà nauczania informatyki w gimnazjum.
ZdolnoÊci uczniów, ∏atwoÊç przyswajania wiedzy z zakresu pracy z komputerem, ich
ch´ci do zg∏´biania wiadomoÊci winny byç przez nauczycieli dostrzegane i umiej´tnie
wykorzystywane w pracy. Nauczyciele powinni dà˝yç do tego, by m∏odzi ludzie nie korzystali z komputera jedynie wtedy, gdy chcà pograç w ulubionà gr´, ale by pracujàc
z komputerem, nauczyli si´ tworzyç i realizowaç w∏asne zadania, i aby dzi´ki zdobytym
umiej´tnoÊciom mogli staç si´ cz∏onkami spo∏eczeƒstwa informacyjnego. Wszystko,
co dotyczy zagadnieƒ zwiàzanych z komputerem, uczniowie cz´sto postrzegajà jako
zabaw´. JeÊli tak nie jest, nauczyciele muszà ich o tym przekonaç.
Nietrudno b´dzie nauczycielom zach´caç uczniów do pracy z komputerem – niewàtpliwà zaletà tych urzàdzeƒ jest choçby szybkoÊç czy atrakcyjny sposób przekazywania informacji. Uczniowie, wykonujàc okreÊlone zadania, powinni obserwowaç
i samodzielnie przekonywaç si´ o u˝ytecznoÊci narz´dzi informatyki. Tak˝e pracownia informatyczna nie mo˝e byç jedynym miejscem w szkole, gdzie korzysta si´
z komputera, a informatyka jedynym przedmiotem, na którym si´ go u˝ywa.
Uczniów nale˝y przyzwyczajaç do pracy z komputerem. Ponadto ka˝dy uczeƒ powinien zauwa˝yç, ˝e wykonanie okreÊlonej pracy przy pomocy komputera daje znacznie lepszy efekt. Dlatego tak wa˝ne jest, aby w trakcie nauczania tego przedmiotu
nauczyciel mo˝liwie szeroko ukazywa∏ ró˝norodnoÊç zastosowaƒ komputerów i ich
powiàzania z innymi noÊnikami informacji. Przyk∏adem mo˝e byç napisanie przez
uczniów referatu z dziedziny historii sztuki greckiej z wykorzystaniem na przyk∏ad
programu MS Word (po uprzednim zapoznaniu si´ z zagadnieniem omówionym
w podr´czniku do plastyki lub na p∏ycie CD czy na stronie internetowej).
Niniejszy program zawiera podstawowe wiadomoÊci z zakresu obs∏ugi komputera w systemie operacyjnym Windows oraz obs∏ugi podstawowych programów u˝ytkowych: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, CorelDRAW, Gimp. Porusza
kwestie higieny pracy z komputerem, ochrony zasobów komputera, ochrony praw
autorskich oraz rozwiàzywania problemów w postaci algorytmicznej. Prezentuje
podstawy j´zyka html. Znaleêç w nim mo˝na tak˝e tematy zwiàzane ze stosowaniem

II. Podstawa programowa kszta∏cenia ogólnego informatyki w gimnazjum

i wykorzystaniem technologii informacyjnej. W programie omówiono korzyÊci i zagro˝enia zwiàzane z korzystaniem z Internetu. Przedstawiono zastosowania modelowania
i symulacji komputerowej.
Prezentowany materia∏ nauczania celowo podzielono. Pierwsza cz´Êç (pierwszy rok
nauki) obejmuje g∏ównie podstawowe zagadnienia dotyczàce pracy z komputerem
i obs∏ugi najbardziej popularnych programów z pakietu Microsoft Office (Word, Excel,
Access). W drugiej cz´Êci (drugi rok nauki) przedstawiono programy, które umownie
mo˝na okreÊliç jako dzia∏ajàce na ucznia „obrazem” (programy graficzne: CorelDRAW
i GIMP, PowerPoint, Internet). Taki podzia∏ wydaje si´ uprawniony i logiczny.
Celowo powtórzono cz´Êç materia∏u, która znajduje si´ w projekcie programów dla
szko∏y podstawowej. Wyposa˝enie wielu pracowni komputerowych polskich szkó∏
podstawowych nie jest bowiem wystarczajàce i uczniowie przychodzàcy do gimnazjum mogà prezentowaç ró˝ny poziom wiedzy.
Wiele szkó∏ ma tylko jednà pracowni´ informatycznà, w której odbywajà si´ lekcje
informatyki oraz zaj´cia w ramach kó∏ komputerowych. Zaj´cia te realizowane sà raz
na dwa tygodnie w bloku dwulekcyjnym. Pracowni´ komputerowà mo˝na równie˝
wykorzystaç, prowadzàc zaj´cia w ramach innych przedmiotów, na przyk∏ad historii,
geografii, biologii (szkolna biblioteka CD czy Internet).

II. Podstawa programowa kszta∏cenia
ogólnego informatyki w gimnazjum
W niniejszym rozdziale przedstawiono obowiàzujàcà podstaw´ programowà nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnieƒ w podr´cznikach (T1 – tom 1, T2 – tom 2).
Cele kszta∏cenia – wymagania ogólne
I. Bezpieczne pos∏ugiwanie si´ komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie
sieci komputerowej; komunikowanie si´ za pomocà komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z ró˝nych êróde∏; opracowywanie za pomocà komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów,
animacji, prezentacji multimedialnych.
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III. Rozwiàzywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera,
z zastosowaniem podejÊcia algorytmicznego.
IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania
wiedzy i umiej´tnoÊci z ró˝nych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowaƒ.
V. Ocena zagro˝eƒ i ograniczeƒ, docenianie spo∏ecznych aspektów rozwoju i zastosowaƒ informatyki.
Zadania szko∏y
1. Stworzenie warunków do osiàgni´cia umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ komputerem,
jego oprogramowaniem i technologià informacyjnà.
2. Zainteresowanie uczniów rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi mo˝liwoÊciami dost´pu do informacji i komunikowania si´.
3. Wspomaganie uczniów w ich rozpoznaniu w∏asnych uzdolnieƒ i zainteresowaƒ
w celu Êwiadomego wyboru dalszego kierunku kszta∏cenia
Szczegó∏owe treÊci nauczania z podstawy programowej realizowane w proponowanym programie.
TreÊci nauczania

Temat

1. Bezpieczne pos∏ugiwanie si´ komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci
komputerowej i Internetu.
opisuje modu∏owà budow´ komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak równie˝ budow´ i dzia∏anie urzàdzeƒ zewn´trznych

I – T1

pos∏uguje si´ urzàdzeniami multimedialnymi, na przyk∏ad do nagrywania/odtwarzania obrazu i dêwi´ku

VIII – T2

stosuje podstawowe us∏ugi systemu operacyjnego i programów
narz´dziowych do zarzàdzania zasobami (plikami) i instalowania
oprogramowania

II – T1

wyszukuje i uruchamia programy, porzàdkuje i archiwizuje dane
i programy; stosuje profilaktyk´ antywirusowà

II, III – T1

samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej

I – T1

korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urzàdzeƒ
komputerowych i oprogramowania

II – T1

2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z ró˝nych êróde∏; wspó∏tworzenie zasobów w sieci.
przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez cz∏owieka i komputer

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

pos∏ugujàc si´ odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje
informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach
danych

I, VI – T1

pobiera informacje i dokumenty z ró˝nych êróde∏, w tym internetowych, ocenia pod wzgl´dem treÊci i formy ich przydatnoÊç
do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach

I, VII – T1, X – T2
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umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych

VIII, X – T2

3. Komunikowanie si´ za pomocà komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
zak∏ada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je
zgodnie ze swoimi potrzebami

X – T2

bierze udzia∏ w dyskusjach na forum

X – T2

komunikuje si´ za pomocà technologii informacyjno-komunikacyjnych z cz∏onkami grupy, wspó∏pracujàcej nad projektem

X – T2

stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci

X – T2

4. Opracowywanie, za pomocà komputera, rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.
przy u˝yciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdj´ç, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekszta∏ca formaty plików graficznych

VIII, IX – T2

przy u˝yciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nag∏ówkiem i stopkà, przypisami, grafikà, tabelami, itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe
o ró˝nym przeznaczeniu

IV – T1

wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiàzywania zadaƒ rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przyk∏ad z matematyki lub fizyki) i z codziennego ˝ycia (na przyk∏ad planowanie wydatków), pos∏uguje si´ przy tym adresami bezwzgl´dnymi,
wzgl´dnymi i mieszanymi

V – T1

stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów

V – T1

tworzy prostà baz´ danych w postaci jednej tabeli i wykonuje
na niej podstawowe operacje bazodanowe

V, VI – T1

tworzy dokumenty, zawierajàce ró˝ne obiekty (na przyk∏ad tekst,
grafik´, tabele, wykresy i tym podobne) pobrane z ró˝nych programów i êróde∏

IV, V – T1, X – T2

tworzy i przedstawia prezentacj´ z wykorzystaniem ró˝nych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych
i dêwi´kowych w∏asnych lub pobranych z innych êróde∏;

IV – T1, VIII, IX, X – T2

tworzy prostà stron´ internetowà, zawierajàcà tekst, grafik´, elementy aktywne, linki, korzystajàc ewentualnie z odpowiedniego
edytora stron, wyjaÊnia znaczenie podstawowych poleceƒ j´zyka
HTML

VIII – T2

5. Rozwiàzywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejÊcia algorytmicznego.
wyjaÊnia poj´cie algorytmu, podaje odpowiednie przyk∏ady algorytmów rozwiàzywania ró˝nych problemów

XI – T2

formu∏uje Êcis∏y opis prostej sytuacji problemowej, analizuje jà
i przedstawia rozwiàzanie w postaci algorytmicznej

XI – T2
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stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiàzywania prostych problemów
algorytmicznych

V – T1, XI – T2

opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporzàdkowanym i uporzàdkowanym, opisuje algorytm porzàdkowania zbioru elementów

XI – T2

wykonuje wybrane algorytmy za pomocà komputera

XI – T2

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy
i umiej´tnoÊci z ró˝nych dziedzin.
wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagajàce i wzbogacajàce nauk´ ró˝nych przedmiotów

VII – T1

wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny,
do analizy wyników eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne

V, VII – T1

pos∏uguje si´ programami komputerowymi, s∏u˝àcymi do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta z internetowych map

VII – T1, X – T2

przygotowuje za pomocà odpowiednich programów zestawienia
danych i sprawozdania na lekcje ró˝nych przedmiotów

IV, V, VI – T1,
VIII, X – T2

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowaƒ; opisywanie innych zastosowaƒ informatyki; ocena zagro˝eƒ i ograniczeƒ,
aspekty spo∏eczne rozwoju i zastosowaƒ informatyki.
opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, z uwzgl´dnieniem swoich zainteresowaƒ, oraz ich wp∏yw
na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny

X, XI – T2

opisuje korzyÊci i niebezpieczeƒstwa wynikajàce z rozwoju informatyki i powszechnego dost´pu do informacji, wyjaÊnia zagro˝enia zwiàzane z uzale˝nieniem si´ od komputera

X, XI – T2

wymienia zagadnienia etyczne i prawne, zwiàzane z ochronà w∏asnoÊci intelektualnej i ochronà danych oraz przejawy przest´pczoÊci komputerowej

X – T2

III. Ogólne cele edukacyjne – kszta∏cenia i wychowania

III. Ogólne cele edukacyjne
– kszta∏cenia i wychowania
Cele edukacyjne
Uczeƒ:
– swobodnie pos∏uguje si´ sprz´tem komputerowym, korzysta z systemu operacyjnego i programów u˝ytkowych;
– potrafi korzystaç z ró˝nych êróde∏ informacji dost´pnych dzi´ki multimedialnym
mo˝liwoÊciom komputera;
– Êwiadomie i celowo dokonuje wyboru programów i narz´dzi informatycznych
do praktycznego rozwiàzywania zadaƒ;
– umie napisaç proste programy, wykorzystujàc przy tym poznane metody algorytmiczne;
– rozwija zainteresowania informatyczne i jest przygotowany do ˝ycia w spo∏eczeƒstwie informacyjnym;
– zna zastosowania komputera w pracy, nauce i zabawie;
– samodzielnie dostrzega i rozwiàzuje rozmaite problemy za pomocà komputera;
– ma ÊwiadomoÊç korzyÊci i zagro˝eƒ wynikajàcych z szybkiej komputeryzacji naszego
codziennego ˝ycia.
Cele wychowawcze
Podczas pracy z uczniami nad realizacjà programu nauczania nale˝y pami´taç o celach wychowawczych. Szczególnie wa˝ne jest zaprezentowanie ich uczniom, zwa˝ywszy na powszechnà i nieograniczonà dost´pnoÊç wszelkich rodzajów informacji, w tym,
niestety, treÊci niepo˝àdanych i szkodliwych dla dostrzegania wartoÊci oraz kszta∏towania w∏aÊciwej postawy m∏odych ludzi. Cele wychowawcze nale˝y uwzgl´dniaç w ka˝dym
momencie pracy ucznia z komputerem.
Szczególnie nale˝y zwróciç uwag´, aby uczeƒ:
– rozumia∏, czym zajmuje si´ informatyka i jakie jest jej znaczenie we wspó∏czesnym
Êwiecie;
– by∏ przygotowany i rozumia∏ sens estetyczny i wartoÊci wynikajàce z aktywnego ˝ycia w spo∏eczeƒstwie informacyjnym;
– szanowa∏ prac´ innych;
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– w∏aÊciwie korzysta∏ z dost´pnego oprogramowania;
– przestrzega∏ zasad poszanowania w∏asnoÊci intelektualnej (praw autorskich, legalnego oprogramowania);
– docenia∏ znaczenie pracy w zespole;
– rozumia∏ potrzeb´ wzajemnego porozumiewania si´;
– dostrzega∏ pojawiajàce si´ korzyÊci i zagro˝enia zwiàzane z rozwojem technologii informacyjnej;
– dba∏ o j´zyk podczas komunikowania si´ przez Internet;
– dà˝y∏ do podnoszenia swoich umiej´tnoÊci i sprawnoÊci intelektualnych;
– by∏ samodzielny w podejmowaniu decyzji;
– by∏ systematyczny i staranny w pracy;
– rozwija∏ zainteresowania przez stosowanie technologii informacyjnej.
To zaledwie kilka przyk∏adów celów wychowawczych, które mo˝na i nale˝y realizowaç, pracujàc z uczniami. Pami´tajmy, ˝e mogà one i powinny byç uzupe∏niane o cele
zawarte w szkolnym programie wychowawczym.

IV. Ramowy rozk∏ad materia∏u – proponowany przydzia∏ godzin

IV. Ramowy rozk∏ad materia∏u
– proponowany przydzia∏ godzin
Rozporzàdzenie o ramowych planach nauczania przewiduje na realizacj´ informatyki 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 cyklu dwuletnim po jednej godzinie tygodniowo proponowany jest nast´pujàcy
rozk∏ad godzin:
Klasa I
Dzia∏

Liczba godzin lekcyjnych

I. O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

5

II. O zarzàdzaniu zasobami komputera i pracy w systemie operacyjnym Windows XP

5

III. O ochronie zasobów komputera

2

IV. O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocà edytora tekstu

6

V. O metodach dokonywania obliczeƒ za pomocà arkusza kalkulacyjnego

5

VI. O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji

4

VII. O ciekawych sposobach uczenia si´ i sprawdzania wiedzy oraz
modelowaniu i symulacji komputerowej

3

Razem pierwszy rok nauki

30 godzin lekcyjnych

Klasa II
Dzia∏

Liczba godzin lekcyjnych

VIII. O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji

10

IX. O tworzeniu i obróbce obrazu za pomocà edytora grafiki

9

X. O mo˝liwoÊciach globalnej Sieci, poznawaniu nowych programów, ochronie praw autorskich oraz korzyÊciach i zagro˝eniach
wynikajàcych z korzystania z Internetu

6

XI. O podstawowych poj´ciach stosowanych w informatyce, algorytmach oraz technologii informatycznej i przysz∏oÊci informatyki

5

Razem drugi rok nauki

30 godzin lekcyjnych

Ca∏y etap edukacji

60 godziny lekcyjne
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Szczegó∏owy rozk∏ad materia∏u
Klasa 1
Dzia∏ I – O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie
Osiàgni´cia uczniów
Temat lekcji

Zakres materia∏u
(treÊci)
Podstawowe

Ponadpodstawowe

Wykorzystywane
programy i/lub
pomoce
dydaktyczne

Godz.

Higiena pracy
z komputerem oraz
podstawowe elementy
komputera

Regulamin szkolnej
pracowni
komputerowej.
Zasady
bezpiecznego u˝ytkowania
komputera.
Podstawowe
poj´cia zwiàzane
z komputerem:
co to jest dysk,
rodzaje dysków, katalog i plik,
systemy
operacyjne.
Sposoby
nazywania
folderów i plików.
Budowa
komputera.

Zna regulamin
pracowni
komputerowej.
Zna i respektuje zasady bezpiecznego
u˝ytkowania komputera.
Opisuje prawid∏owo 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 zastosowanie i celowoÊç porzàdkowania zapisu
na dysku.

Wyk∏ad.
Pogadanka.
Plansze i ryciny obrazujàce zasady
zachowania higieny
pracy
z komputerem.

1

Twoje biurko

Elementy zestawu
komputerowego.
Zasady
prawid∏owego
przeprowadzania
i pod∏àczania kabli.
Typy pami´ci
komputerowej.
Jednostki pami´ci
komputerowej.

OkreÊla podstawoDokonuje w∏aÊciwe elementy budo- wych pod∏àczeƒ.
wy komputera.
Zna i nazywa elementy zestawu
komputerowego.
WyjaÊnia znaczenie
poszczególnych elementów zestawu.
Potrafi wymieniç
jednostki pami´ci
komputerowej.
Wymienia typy
pami´ci zewn´trznej i wewn´trznej.

Instrukcje obs∏ugi,
foldery reklamowe
komputerów,
czasopisma
komputerowe.

1

Podstawowe
wiadomoÊci
o sieci
komputerowej

Podstawowe
us∏ugi sieciowe.
Budowa sieci
komputerowych.
Typy sieci
komputerowych.
Wykorzystywanie
dost´pnej
w pracowni sieci
komputerowej.
Zasady poruszania
si´ po sieciach
komputerowych.

Opisuje i wyjaÊnia
zasady budowy
sieci komputerowej.
OkreÊla typy sieci
komputerowych.
Wchodzi do Sieci
i korzysta z jej
zasobów (oprogramowanie, dost´p
do urzàdzeƒ
peryferyjnych).

Plansze
pokazujàce
schematycznà
budow´ ró˝nych
typów
sieci komputerowych.
Wzory kabli
stosowanych
przy
konstruowaniu
sieci.

1

Zna warunki
pod∏àczenia
komputera
do Internetu.
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Sieç komputerowa – Internet. Internetowe poszukiwanie

Znaczenie nieograniczonego dost´pu
do informacji.
Elementy adresu
internetowego.
Zasady i sposoby
wyszukiwania informacji na. stronach
WWW.

Zna warunki umo˝liwiajàce pod∏àczenie
si´ do internetowej
sieci.
Rozumie znaczenie
globalnego dost´pu
do informacji.
Wyszczególnia elementy adresu internetowego.
Wie, co to jest internetowa wyszukiwarka.
Potrafi wykorzystaç
wyszukiwark´
do odnalezienia informacji.

Potrafi z wyszukanych informacji wybieraç te najwartoÊciowsze.

Przeglàdarka internetowa.
Przepisy i ustawy
dotyczàce ochrony
praw autorskich.
Artyku∏y prasowe
dotyczàce zagro˝eƒ
jakie niesie za sobà
korzystanie z sieci
internetowej.

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

1

1

Dzia∏ II – O zarzàdzaniu zasobami komputera i pracy w systemie operacyjnym
Windows XP
Osiàgni´cia uczniów
Temat lekcji

Zakres materia∏u
(treÊci)
Podstawowe

Ponadpodstawowe

Wykorzystywane
programy i/lub
pomoce
dydaktyczne
Komputer
z zainstalowanym
systemem
operacyjnym Windows XP i dodatkowo innym
np. Linux Edu-CD
(na p∏ycie CD
do∏àczonej do
podr´cznika)

Godz.

Interfejs systemu
Windows
oraz sposoby
uruchamiania
programów

Poj´cie systemu
operacyjnego.
Elementy pulpitu
i okna systemu.
Sposoby
uruchamiania
programów.

Wie, co to jest system operacyjny.
Potrafi nazwaç i wykorzystaç
elementy pulpitu
i okna.
Potrafi uruchomiç
program.

1

Skróty do programów i skróty klawiszowe wykorzystywane w Windows
XP oraz odszukiwanie plików

Zasady celowoÊci
i tworzenia
skrótów.
Odszukiwanie
danych na dysku.

Potrafi stworzyç
skrót do programu,
folderu czy pliku na
pulpicie i w Menu
Start.

Potrafi, wykorzystujàc w∏aÊciwe narz´dzie, odnaleêç wybrany plik lub folder.

Gromadzenie,
korzystanie
i modyfikowanie
danych

Operacje
na folderach
i plikach.
Archiwizacja danych
w komputerach.
Metody
zapisywania
i otwierania
danych.

Umie wykorzystaç
i zastosowaç
polecenia Kopiuj,
Wklej, Wytnij.
Porusza si´ sprawnie po strukturze
folderów.
Zapisuje wyniki prac
na dysku.
Modyfikuje ju˝
zapisane dane.

Projektuje i wykonuje struktury folderów potrzebne
do gromadzenia danych.
Zna poj´cie
archiwizacji
i potrafi w∏aÊciwie
archiwizowaç dane
na dysku.

2

Formatowanie
i sprawdzanie stanu
dysku twardego.
Dodawanie i usuwanie programów.
System pomocy.

Formatowanie dysku.
Sprawdzanie stanu
dysku.
Czyszczenie dysku.
Defragmentacja
dysku.
Kopia
bezpieczeƒstwa
danych.

Umie formatowaç
dyski na ró˝ne sposoby.
Zna zasady
formatowania.
Wie, w jakim celu
sprawdza si´ stan
dysku i potrafi
to zrobiç.
Wie, w jakim celu
oczyszcza si´ dysk
i potrafi to zrobiç.

Wie, w jakim celu
dokonuje si´
defragmentacji
dysku i potrafi
to zrobiç.
Rozumie znaczenie
kopii zapasowej
i potrafi
jà stworzyç.

1
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Instalowanie
i usuwanie
programów.
Korzystanie
z Systemu
Pomocy.

Potrafi dokonaç
instalacji i deinstalacji dowolnego programu.
Wie, jak korzystaç
z Systemu Pomocy
i jak wykorzystaç jego treÊci do wzbogacania wiedzy
i umiej´tnoÊci.

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

1

Dzia∏ III – O ochronie zasobów komputera
Osiàgni´cia uczniów
Temat lekcji

Zakres materia∏u
(treÊci)
Podstawowe

Typy i skutki
dzia∏ania wirusów.
Programy
antywirusowe

Zapory sieciowe

Problemy zwiàzane
z ochronà danych.
Skutki dzia∏ania
wirusów.
Typy wirusów
i ich podzia∏.
Znaczenie i dzia∏anie programów antywirusowych.
Znaczenie i zasady
dzia∏ania zapór
sieciowych.
Typy zapór
sieciowych.

OkreÊla problemy
zwiàzane z ochronà
przechowywanych
danych.
Zna skutki
dzia∏ania wirusów.
Potrafi okreÊliç
typy wirusów
komputerowych.
Wyszczególnia sposoby zabezpieczania
sieci komputerowej.
Zna podstawowe
typy zapór
sieciowych.

Ponadpodstawowe
Instaluje na swoim
komputerze
wybrany program
antywirusowy.
Uruchamia
wybrany program
antywirusowy.
Odnajduje w sieci
internetowej
darmowe
programy
antywirusowe.

Wykorzystywane
programy i/lub
pomoce
dydaktyczne
Wyk∏ad.
Pogadanka.
Wybrane
z Internetu
adresy stron WWW,
na których
udost´pnione
sà bezp∏atne
programy
antywirusowe.

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

Godz.

1

1

Dzia∏ IV – O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocà edytora tekstu
Osiàgni´cia uczniów
Temat lekcji

Formatowanie
dokumentu
i przemieszczanie
si´ po dokumencie
Operacje
z tekstem

Zakres materia∏u
(treÊci)

Podstawowe
zasady
pracy edycji
tekstu.
Formatowanie
tekstu
za pomocà
dost´pnych
narz´dzi.
Poruszanie si´
po dokumencie.
Zaznaczanie
fragmentu tekstu.
Kopiowanie tekstu.
Wklejanie
fragmentów
tekstu.

Podstawowe

Ponadpodstawowe

Dokonuje modyfikacji dokumentu,
wykorzystujàc narz´dzia do formatowania, a w szczególnoÊci: zmienia rozmiar, kolor, krój
czcionki, dokonuje
jej rozszerzenia
i zw´˝enia, pogrubienia, pochylenia,
podkreÊlenia.
Umie poruszaç si´
po dokumencie
za pomocà myszy
lub klawiatury.

Potrafi odwzorowaç
zadany mu dokument.
Dba o estetycznà
i atrakcyjnà form´
dokumentu.
Potrafi napisaç proste og∏oszenie.
Projektuje dokumenty na potrzeby
szko∏y, na przyk∏ad
dyplomy,
zaproszenia,
szkolnà gazetk´.
Potrafi
wydrukowaç
gotowy
dokument.

Wykorzystywane
programy i/lub
pomoce
dydaktyczne
Program Microsoft
Word.
Czasopisma, ulotki
informacyjne,
wzory oficjalnych
pism, które pozwalajà zrozumieç zasady konstruowania
dokumentu i znaczenie dba∏oÊci
o jego wyglàd.
Plik z zapisanym
przyk∏adowym
obrazem.

Godz.

1
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Dzieli tekst na akapity i potrafi je zdefiniowaç.
Zna sposoby
zaznaczania tekstu
lub jego
fragmentów.
Dokonuje kopiowania, usuwania
i przenoszenia wybranych fragmentów tekstu.
Narz´dzia
j´zykowe
oraz lista
numerowana
i wypunktowana

Narz´dzia
j´zykowe.
Lista numerowana
i punktowana.

Potrafi wykorzystaç
we w∏aÊciwym momencie narz´dzia
j´zykowe – przenoszenie wyrazów do
kolejnego wiersza,
sprawdzanie pisowni, wymiana s∏ów
na jednoznaczne.
Wie, jak dostosowaç
wyglàd list numerowanych i punktowanych do potrzeb
wynikajàcych z treÊci dokumentu.

1

Uatrakcyjnianie wyglàdu
dokumentu.
Tabele
w dokumencie

Podzia∏ strony
na kolumny.
Wprowadzanie
inicja∏u.
Wprowadzanie
obrazu do tekstu.
Wstawianie tabel
do dokumentu tekstowego.
Formatowanie
tabel.

Potrafi dokonaç podzia∏u tekstu
na kolumny.
Wie, jak i kiedy
wprowadzaç
inicja∏.
Potrafi wstawiç
do tekstu obiekt
graficzny.
Umie otoczyç tekstem wybrany
obiekt graficzny.
Modyfikuje parametry wstawionej do
tekstu grafiki.
Potrafi za pomocà
narz´dzi programu
wprowadziç
do tekstu tabele.
Wie, jak formatowaç tabel´ wprowadzonà do dokumentu, a w szczególnoÊci jak zmieniç
jej obramowanie,
kolor komórek, wyglàd czcionki, scalaç
i dzieliç komórki,
dodawaç i usuwaç
kolumny i wiersze,
wyrównywaç tekst
w komórce.

1

Wykresy
w dokumencie

Wstawianie
wykresów
do dokumentu tekstowego.
Formatowanie
wykresów.

Potrafi wstawiç
do dokumentu
wykres.
Umie zmieniaç
dane prezentowane
za pomocà wykresu.
Wie, jak formatowaç wykres,
a w szczególnoÊci
jak zmieniç typ wy-

1
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kresu, wprowadziç
tytu∏, formatowaç
serie danych.
Rozpoznaje typ wykresu, jaki nale˝y
u˝yç do prezentacji
okreÊlonych danych.
Obramowanie
i cieniowanie
oraz ochrona
dost´pu
do dokumentu.
Nag∏ówek i stopka
w ró˝nych dokumentach.
Przypisy

Obramowanie
strony.
Ochrona dost´pu
do przechowywanego dokumentu.
Wstawianie nag∏ówka i stopki oraz
przypisów do dokumentu tekstowego.
Dokument wielostronicowy.

Potrafi wprowadzaç
i sterowaç funkcjà
Obramowanie strony. Wie, jak zabezpieczyç dokument
za pomocà has∏a.
Potrafi wstawiç
do dokumentu prosty nag∏ówek i stopk´. Potrafi wprowadziç przypisy dolne
i koƒcowe. Rozró˝nia dokumenty wielostronicowe

1

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

1

Dzia∏ V – O metodach dokonywania obliczeƒ za pomocà arkusza kalkulacyjnego
Osiàgni´cia uczniów
Temat lekcji

Poznajemy
podstawy pracy
w arkuszu kalkulacyjnym

Zakres materia∏u
(treÊci)

Zasady pracy
w arkuszu
kalkulacyjnym.
Formatowanie
arkusza
za pomocà
dost´pnych
narz´dzi.
Sposoby
poruszania si´
po dokumencie.
Sposób
wprowadzania
prostych formu∏
matematycznych.
Sposób i cel
wprowadzania
komentarza
do komórki.

Podstawowe

Ponadpodstawowe

Potrafi podaç przyk∏ady wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego.
Zna sposób oznaczenia kolumn
i wierszy.
Zna poj´cie: adres
komórki.
Przedstawia dane
we w∏aÊciwych formatach.
Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystujàc narz´dzie do formatowania,
a w szczególnoÊci:
zmienia rozmiar, kolor, krój czcionki,
wprowadza pogrubienie, pochylenie,
zmienia szerokoÊç
kolumn, wysokoÊç
wiersza, wstawia
dodatkowe kolumny i wiersze, wyrównuje tekst w komórkach, wprowadza
obramowanie i wype∏nia kolorem komórki.
Umie poruszaç si´
po dokumencie
przy pomocy myszy
lub klawiatury.

Projektuje uk∏ad
i wyglàd arkusza.
Dba o estetycznà
i atrakcyjnà form´
dokumentu.
Projektuje arkusze
na potrzeby klasy
czy szko∏y,
na przyk∏ad arkusz
obliczajàcy frekwencj´, przedstawiajàcy
wyniki
rywalizacji podczas
Dnia Sportu,
prezentujàcy
wyniki egzaminów
gimnazjalnych
w poszczególnych
klasach.
Potrafi
wydrukowaç
gotowy arkusz.
Wie, jak skonstruowaç i zastosowaç
proste funkcje dodawania, odejmowania, mno˝enia
i dzielenia.
Potrafi wprowadziç
komentarz do komórki.
Zna poj´cie Autosumowania.
Rozumie i potrafi
zastosowaç opcje
„przeciàgania
formu∏y”.

Wykorzystywane
programy i/lub
pomoce
dydaktyczne
Program Microsoft
Excel.
Plansze z przyk∏adami rozwiàzaƒ problemu za pomocà
arkusza kalkulacyjnego.
Przyk∏ady plików
z danymi zawierajàcymi gotowe arkusze kalkulacyjne
z rozwiàzaniami wybranych problemów (np. arkusz liczàcy frekwencj´
ucznia czy ca∏ej klasy).

Godz.

1
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Wstawianie wykresów do arkusza.
Sposoby formatowania wykresów.

Potrafi na podstawie zaprojektowanej tabeli wstawiç
do arkusza wykres.
Umie zmieniaç
dane prezetowane
za pomocà wykresu.
Wie, jak formatowaç wykres,
a w szczególnoÊci
jak zmieniç typ wykresu, wprowadziç
tytu∏, formatowaç
serie danych.
Rozpoznaje typ wykresu, jaki nale˝y
u˝yç do prezentacji
okreÊlonych danych.
Potrafi opisaç wprowadzony wykres.

Skomplikowane ob- Zastosowanie
liczenia
wybranych funkcji
matematycznych,
statystycznych i logicznych.

Potrafi zastosowaç
wybrane funkcje
matematyczne,
na przyk∏ad pierwiastek, sinus, pot´ga.
Potrafi zastosowaç
i rozumie wybrane
funkcje statystyczne, na przyk∏ad LICZ.
JE˚ELI.
Potrafi zastosowaç
i rozumie wybrane
funkcje logiczne, na
przyk∏ad funkcja
JE˚ELI.
Zna poj´cie adresowania bezwgl´dnego i mieszanego,
rozumie i wie, kiedy
nale˝y je stosowaç.

2

U∏atwienia w pracy.
Porzàdek
w arkuszu.

Potrafi wykorzystaç
opcje formatowania
warunkowego, wie,
kiedy to zrobiç.
Wie, jak wprowadziç
i wykorzystaç opcj´
„Pokr´t∏o”.
Potrafi posortowaç
dane zgodnie z postawionymi warunkami.

1

Graficzne
przedstawianie informacji

Cel i sposób wprowadzania formatowania
warunkowego.
Sposób i celowoÊç
wprowadzania opcji
„Pokr´t∏o”.
Uczy si´ sposobów
i celowoÊci sortowania danych.

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

1

Dzia∏ VI – O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji
Osiàgni´cia uczniów
Temat lekcji

Zakres materia∏u
(treÊci)
Podstawowe

Co to sà bazy danych i do czego
s∏u˝à
Krok po kroku –
zaczynamy budow´
bazy danych
Jak mo˝emy wyko-

Zasady pracy przy
tworzeniu baz danych.
Poj´cie bazy danych.
Elementy bazy
danych (tabela,

Ponadpodstawowe

Przedstawia przyk∏a- Rozumie potrzeb´
dy baz danych spo- archiwizowania intykanych w coformacji.
dziennym ˝yciu.
Rozumie poj´cie
bazy danych. Zna
i tworzy elementy

Wykorzystywane
programy i/lub
pomoce
dydaktyczne
Program Microsoft
Access.
Przyk∏ady plików
z danymi zawierajàcymi gotowe bazy
danych z rozwiàzaniami wybranych

Godz.

1
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rzystaç bazy danych – jak dotrzeç
do konkretnych
informacji

rekord, pole).
Poszczególne kroki
przy budowie bazy
danych.
Typy baz danych.
Zarzàdzanie bazà
danych.

bazy danych (tabela, rekord, pole).
Potrafi zdefiniowaç
typy baz danych.
Korzysta z gotowych
baz danych w celu
uzyskania informacji.
Modyfikuje struktur´
bazy.
Potrafi sortowaç informacje.
Wie, jak wyszukaç
w bazie danych konkretnà informacj´.
Potrafi tworzyç
raporty.

Mini bazy danych
tworzone za pomocà arkusza
kalkulacyjnego

Zasady tworzenia
baz za pomocà
arkusza
kalkulacyjnego.
Zastosowanie
dost´pnych opcji
w celu wyszukiwania konkretnych informacji.

Potrafi zbudowaç,
modyfikowaç i wykorzystaç prostà baz´ danych (MS Excel
– polecenie Dane
–> Formularz).
Umie odszukiwaç
konkretne informacje z arkusza (MS
Excel – polecenie
Dane –> Filtr –>
Autofiltr).

Rozpoznaje mo˝liwoÊci tworzenia baz
danych w ró˝nych
programach.

Internetowe bazy
danych – przyk∏ady
i sposoby wyszukiwania i wykorzystania informacji

Kiedy, jak i czego
mo˝na szukaç w Internecie.

Potrafi odnaleêç
i wykorzystaç informacje w internetowych bazach danych.

Umie, potrafi i rozu- Przeglàdarka intermie mo˝liwoÊci i ce- netowa.
lowoÊç wyszukiwania informacji w internetowych bazach danych.

problemów (np.
ksià˝ka adresowa).

Program Microsoft
Excel.
Przyk∏ady plików
z danymi zawierajàcymi gotowe bazy
danych z rozwiàzaniami wybranych
problemów (np.
ksià˝ka adresowa).

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

1

1

1

Dzia∏ VII – O ciekawych sposobach uczenia si´, sprawdzania wiedzy
oraz modelowaniu i symulacji komputerowej
Osiàgni´cia uczniów
Temat lekcji

Zakres materia∏u
(treÊci)
Podstawowe

Ponadpodstawowe

Wykorzystywane
programy i/lub
pomoce
dydaktyczne

Godz.

Nowe mo˝liwoÊci
poznawania wiedzy.
Programy edukacyjne.
Testy interakcyjne

Nowe (inne
od tradycyjnych)
sposoby pozyskiwania informacji.
Dost´pne multimedialne programy
edukacyjne.
KorzyÊci wynikajàce
z pos∏ugiwania si´
multimedialnymi
êród∏ami informacji.
Nowe sposoby
sprawdzania wiedzy
(testy interakcyjne).

Potrafi wskazaç
przyk∏ady, w których informacje
przekazywane sà za
pomocà multimedialnych êróde∏
informacji.
Potrafi we w∏aÊciwy
sposób korzystaç
z programów edukacyjnych.
Potrafi zdobywaç
informacje na zadany temat
z dost´pnych
dysków CD.

Wie, jak wykonaç
i zastosowaç prosty
test interakcyjny
(na podstawie
wczeÊniej zdobytej
wiedzy dotyczàcej
wykorzystania programu MS Excel.

Przyk∏adowe programy edukacyjne
zapisane
na p∏ytach CD.
Program Microsoft
Excel.
Przyk∏ady testów
interakcyjnych weryfikujàcych wiedz´
ucznia z wybranych
przedmiotów.

1

Modelowanie
i symulacja
komputerowa

Definicje poj´ç:
model, modelowanie i symulacja.
Zasady prostego
modelowania.

Zna poj´cie modelu, modelowania
i symulacji.
Umie wskazaç przyk∏ady wykorzystywania symulacji w roz-

Uczy si´, w jakich
programach mo˝na
przeprowadziç prostà symulacj´ komputerowà.
Rozumie i uzasadnia

Przyk∏adowe adresy
stron internetowych, na których
pokazano przyk∏ady
symulacji
i modelowania.

1
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maitych
korzyÊci z zastosodziedzinach ˝ycia.
wania
Potrafi podaç przy- modelowania.
k∏ad symulacji komputerowej.
Przeprowadza proste symulacje.
Rozumie i uzasadnia
korzyÊci z zastosowania symulacji.
Umie wskazaç przyk∏ady wykorzystywania modelowania
w rozmaitych dziedzinach ˝ycia.
Potrafi podaç przyk∏ad modelowania
komputerowego.
Umie rozwiàzaç prosty przyk∏ad na wykorzystanie modelowania.

Program Microsoft
Excel.
Przyk∏ady plików
z danymi zawierajàcymi gotowe
arkusze z rozwiàzaniami wybranych
problemów symulacji (np. arkusz
liczàcy stan
bankowego konta
przy okreÊlonym
oprocentowaniu).

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

1

Klasa 2
Dzia∏ VIII – O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu informacji
Osiàgni´cia uczniów
Temat lekcji

Co ka˝dy wiedzieç
powinien, zanim
zacznie tworzyç
prezentacje
Tworzenie prezentacji.
Cz´Êç 1

Zakres materia∏u
(treÊci)

Definicja poj´cia
prezentacji.
Sposoby prezentowania informacji.
Podstawowe poj´cia dotyczàce prezentacji.
Zalety przedstawiania informacji
za pomocà prezentacji.
Zasady tworzenia
prezentacji.
Wybór obrazu prezentacji.
Wstawianie do prezentacji tekstu i obrazu oraz zmiana
t∏a slajdu.
Formatowanie tekstu i obrazu.

Podstawowe

Ponadpodstawowe

OkreÊla poj´cia dotyczàce prezentacji.
Zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosowaç.
Potrafi dokonaç wyboru obrazu prezentacji.
Umie zapisaç swojà
prac´ jako plik typu
Prezentacja oraz
Pokaz programu.
Umie wstawiç
do obrazu prezentacji tekst i obraz
oraz zmieniç t∏o
slajdu.
Potrafi formatowaç
wstawiony do obrazu prezentacji tekst
i obraz.

Projektuje i wykonuje prezentacj´
multimedialnà
na zadany temat.
Potrafi przedstawiç
prezentacj´ na forum publicznym.

Wykorzystywane
programy i/lub
pomoce
dydaktyczne
Program PowerPoint.
Przyk∏ady prezentacji przedstawiajàcych ciekawe rozwiàzania z zastosowaniem
odpowiednio dobranych efektów
animacji.
Przyk∏ady prezentacji, które mo˝na zastosowaç i wykorzystaç na lekcjach
z innych przedmiotów.

Godz.

1
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Tworzenie prezentacji. Cz´Êç 2

Zastosowania animacji do elementów obrazu prezentacji. Wprowadzanie wykresu i jego
formatowanie.
Dodawanie, usuwanie i zmiana miejsca slajdu w prezentacji.
Automatyczne
przejÊcia slajdów
w prezentacji.
Prezentacja z zastosowaniem hiper∏àcza.

Potrafi dodaç animacje do slajdów.
Wie, jak wstawiç
wykres do obrazu
prezentacji i jak go
formatowaç.
Potrafi dodaç, usunàç lub zmieniç
slajd.

Programuje pokaz
w odpowiednim odst´pie czasowym.
Potrafi wykonaç
prezentacj´ z wykorzystaniem hiper∏àcza mi´dzy poszczególnymi jej obrazami.

Co ka˝dy wiedzieç
powinien, zanim
zacznie tworzyç
w∏asnà stron´
WWW

KorzyÊci z przedstawiania informacji
na stronach WWW.
Podstawowe poj´cia zwiàzane ze
strukturà tworzonego dokumentu.
Konstrukcja nag∏ówka dokumentu, g∏ównej jego
cz´Êci.

J´zyk HTML – tworzenie stron WWW.
OkreÊla korzyÊci
z przedstawiania informacji za pomocà
stron WWW.
OkreÊla poj´cia
zwiàzane ze strukturà tworzonego
dokumentu (elementy, tagi i znaczniki).
Potrafi konstruowaç
nag∏ówek dokumentu (sekcja; Head, Title oraz Meta).
OkreÊla zasady tworzenia g∏ównej cz´Êci dokumentu
(sekcja Body).

Potrafi wstawiç
na stron´ plik
dêwi´kowy (bgsound src...).
Potrafi wstawiç
na stron´ plik wideo
(bgsound src...).
Projektuje stron´
WWW na wskazany
temat.

Komendy j´zyka
HTML.
Cz´Êç 1

Komendy zmieniajàce t∏o dokumentu.
Komendy formatujàce wstawiony
tekst.
Komendy zmieniajàce marginesy.
Komendy zmieniajàce po∏o˝enie
obiektu na stronie.
Komendy budujàce
odsy∏acze.
Komendy zmieniajàce kolor odsy∏aczy.

Potrafi zmieniç t∏o
Umie zmieniç kolor
dokumentu (bgco- odsy∏aczy (a link, v
lor, background).
link).
Potrafi wstawiç
i formatowaç tekst
(font size, color, face, b, i, u...).
Potrafi zmieniç marginesy strony
(left–right–top–bottommargin).
Potrafi zmieniç po∏o˝enie obiektu
na stronie
(p align–center
–left–right).
Potrafi zbudowaç
odsy∏acze (a href...).

1

Komendy j´zyka
HTML.
Cz´Êç 2

Komendy animujàce obiekty.
Komendy wstawiajàce linie.
Komendy tworzàce
listy numerowane.
Komendy tworzàce
listy wypunktowane.
Wprowadzanie pliku dêwi´kowego.
Wprowadzanie pliku wideo.

Umie animowaç
Potrafi wstawiç plik
obiekty (marqudêwi´kowy oraz plik
ee...).
wideo
Potrafi wstawiç
i formatowaç linie
(hr size–color...).
Potrafi wstawiç
i formatowaç listy
numerowane (ol, li).
Potrafi wstawiç
i formatowaç listy
wypunktowane (ul,
li).

1

1

Program Notatnik.
Program Internet
Explorer.
Przyk∏ady ciekawych rozwiàzaƒ dotyczàcych w∏aÊciwej
budowy i konstrukcji stron WWW
(w∏asne propozycje
oraz adresy internetowe).

1
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Komendy j´zyka
HTML.
Cz´Êç 3

Komendy wstawiajàce obraz.
Komendy wstawiajàce tabele.

Potrafi wstawiç
i formatowaç obraz
(img src).
Potrafi wstawiç
i formatowaç tabele
(table, tr, td...).

Komendy j´zyka
HTML.
Cz´Êç 4

Zasady i konstruowanie dokumentów z∏o˝onych.

Umie zastosowaç
hiper∏àcza bez budowy stron w tzw.
uk∏adzie ramki.

Wie, jak konstruowaç dokumenty
z∏o˝one – ramki
(frameset, frame
src...).

1

Komendy j´zyka
HTML.
Cz´Êç 5

Komendy tworzàce
p∏ywajàce ramki.
Komendy tworzàce
formularze.

Potrafi wstawiç
do strony WWW
podstawowe elementy wchodzàce
w sk∏ad formularza.

Wie, jak stworzyç
p∏ywajàce ramki
(i frame...).
Wie, jak budowaç
formularze (form,
input, select name...).

1

Materia∏y multimedialne –Rejestrator
dêwi´ku systemu
Windows
Materia∏y multimedialne – program
Windows Movie
Maker

Nagrywanie dêwi´ku, odtwarzanie
dêwi´ku, modyfikacja plików dêwi´kowych,
wstawianie plików
dêwi´kowych
do dokumentów.
Wybór klipów,
wprowadzenie
przejÊç i efektów
wideo, wprowadzanie napisów, wprowadzanie pliku audio.

Potrafi nagraç i odtwarzaç dêwi´k
przy pomocy programu.
Umie dokonaç modyfikacji dêwi´ku.
Wie, jak wstawiç plik
dêwi´kowy do ró˝nych dokumentów.
Potrafi wybraç i zaimportowaç do programu w∏aÊciwe pliki graficzne. Potrafi
wprowadziç i zastosowaç odpowiednie
przejÊcia pomi´dzy
obrazami.
Umie wprowadziç
efekty wideo. Umie
wprowadziç napisy
poczàtkowe i koƒcowe.

Potrafi miksowaç
dêwi´ki.
Potrafi wprowadzaç
do pokazu plik
dêwi´kowy.

1

Rejestrator dêwi´ku
systemu Windows.
Program Windows
Movie Maker.
W∏asne projekty plików wideo. Obrazy
i fotografie
do tworzenia plików wideo.

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

1

1

Dzia∏ IX – O tworzeniu i obróbce obrazu za pomocà edytora grafiki
Osiàgni´cia uczniów
Temat lekcji

Zakres materia∏u
(treÊci)
Podstawowe

Malowanie i rysowanie za pomocà
komputera
Program CorelDraw
– narz´dzie do rysowania i nie tylko

Ró˝nice pomi´dzy
malowaniem i rysowaniem przy u˝yciu
komputera.
Definiowanie ró˝nic
mi´dzy grafikà rastrowà a wektorowà.
Interfejs programu.
Wykorzystywanie
podstawowych
mo˝liwoÊci programu.

Zna i rozumie ró˝nice mi´dzy malowaniem i rysowaniem
przy u˝yciu komputera.
OkreÊla znaczenie
poj´ç: grafika rastrowa, grafika wektorowa.
ObjaÊnia interfejs
uruchomionego
programu graficznego.
Omawia podstawowe mo˝liwoÊci programu.

Ponadpodstawowe

Wykorzystywane
programy i/lub
pomoce
dydaktyczne
Program graficzny
CorelDraw.
Ulotki, reklamy,
czasopisma jako
„podpowiedzi”
i przyk∏ady zastosowaƒ programu.
Projekty w∏asne
materia∏ów informacyjno-reklamowych wykonanych
na rzecz szko∏y
i Êrodowiska.

Godz.

1
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Co mo˝na stworzyç
za pomocà narz´dzi
programu i jak
przekszta∏caç
obiekty

Dzia∏anie podstawowych narz´dzi
oferowanych
w przyborniku.
Podstawowe przekszta∏cenia obiektów.

Umie wykorzystaç
narz´dzia programu
do osiàgni´cia zaplanowanego efektu (zaznacza, przesuwa, wyd∏u˝a,
sp∏aszcza, obraca,
pochyla obiekt,
zmienia kolejnoÊç
warstw, wykorzystuje narz´dzia kszta∏tu).
Potrafi wymazywaç
i wycinaç fragmenty
obrazu.
Potrafi rysowaç linie
proste, krzywe i ∏amane.
Dobiera kolor i gruboÊç linii i wykonuje
odpowiednie korekty.
Wykorzystuje dost´pne narz´dzia
do rysowania figur
p∏askich.
Potrafi wybraç i zastosowaç odpowiednie narz´dzie
do wype∏nienia kolorem obiektów zamkni´tych.

Przekszta∏ca obiekty
nadajàc im wra˝enie
przestrzennoÊci
i trójwymiarowoÊci.

1

Wprowadzanie
i przekszta∏canie
tekstu

Mo˝liwoÊci przetwarzania i obróbki
tekstu.

Potrafi zastosowaç
wewn´trzny edytor
tekstu do wstawiania napisów.
Zna ró˝nice pomi´dzy tekstem akapitowym a graficznym.
Umie przekszta∏caç
i modyfikowaç tekst
graficzny.
Wykonuje prace
wed∏ug zadanego
wzoru.
Potrafi wydrukowaç
gotowy projekt.

Umie planowaç
prac´.
Projektuje i realizuje
w∏asne rozwiàzania.
Potrafi dowieÊç znaczenia i celowoÊci
stosowania programów graficznych.
Przekszta∏ca obiekty,
nadajàc im wra˝enie
przestrzennoÊci
i trójwymiarowoÊci.

1

Efekty specjalne

Mo˝liwoÊci zastosowania efektów specjalnych obróbki
obrazu.

Potrafi wybraç i zastosowaç narz´dzia
do efektów specjalnych (soczewk´,
perspektyw´).

Eksportowanie i im- Sposoby importoportowanie plików
wania i eksportowania obrazów.
Zmiana grafiki wektorowej na bitmapowà.

Potrafi importowaç
i eksportowaç obrazy.
Umie modyfikowaç
i przetwarzaç zaimportowane obrazy.

1

Zna sposoby przetwarzania grafiki
wektorowej w bitmapowà.
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Program GIMP
– narz´dzie do rysowania i nie tylko.
Narz´dzia przybornika.
Skalowanie rysunków

Interfejs programu.
Podstawowe mo˝liwoÊci programu.
Dzia∏anie podstawowych narz´dzi
oferowanych
w przyborniku.
Sposoby skalowania
rysunków.

ObjaÊnia interfejs
uruchomionego
programu graficznego.
Omawia podstawowe mo˝liwoÊci programu.
Umie wykorzystaç
narz´dzia programu
w celu osiàgni´cia
zaplanowanego
efektu.
Wie, jak skalowaç
obraz.

Kadrowanie oraz
zmiana rozmiaru
obrazów.
Obrazy czarno-bia∏e
i jednobarwne
Efekt cienia i inne
efekty specjalne

Kadrowanie i zmienianie wymiarów
obrazu.
Zamiana obrazów
czarno-bia∏ych
na jednobarwne.
Wprowadzanie
efektu cienia.
Stosowanie filtrów
i skryptów.

Wie, jak kadrowaç
obraz i zmieniaç jego wymiary.
Potrafi przekszta∏caç
obraz czarno-bia∏y
w jednobarwny.
Umie wprowadziç
do obrazu efekt cienia.
Potrafi wykorzystaç
funkcj´ skryptów
i filtrów do przetwarzania obrazu.

1

Efektowne napisy.
Wykorzystujemy
tylko to, co potrzebne

Mo˝liwoÊci przetwarzania i obróbki
tekstu.
Mo˝liwoÊci zastosowania efektów specjalnych obróbki
obrazu.
Wycinanie obiektów z obrazu.

Wie, w jaki sposób
przetwarzaç i obrabiaç tekst.
Potrafi zastosowaç
dla danego obrazu
modyfikacje za pomocà efektów specjalnych.
Umie wycinaç potrzebne fragmenty
z obrazu.

1

Umie planowaç prac´.
Wykonuje prace
wed∏ug zadanego
wzoru.
Projektuje i realizuje
w∏asne rozwiàzania.
Potrafi dowieÊç znaczenia i celowoÊci
stosowania programów graficznych.
Potrafi zapisaç obraz z edytora grafiki
do pliku o wybranym rozszerzeniu.
Potrafi wydrukowaç
gotowy projekt.

Program graficzny
GIMP.
Ulotki, reklamy,
czasopisma jako
„podpowiedzi”
i przyk∏ady zastosowaƒ programu.
Projektuje w∏asne
materia∏y informacyjno-reklamowe
na rzecz szko∏y
i Êrodowiska.

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

1

1

Dzia∏ X – O mo˝liwoÊciach globalnej Sieci, poznawaniu nowych programów,
ochronie praw autorskich oraz korzyÊciach i zagro˝eniach wynikajàcych z korzystania z Internetu
Osiàgni´cia uczniów
Temat lekcji

Zakres materia∏u
(treÊci)
Podstawowe

Elektroniczna
poczta.

Zasady funkcjonowania poczty elektronicznej.
Elementy adresu
poczty e-mail.
Zasady i formy konstruowania wiadomoÊci pocztowych.
Wys∏anie wraz
z wiadomoÊcià dodatkowych dokumentów.
Cel tworzenia ksià˝ki adresowej.

Potrafi wys∏aç odpowiednio sformu∏owanà wiadomoÊç
pocztowà.
Umie do przesy∏anej
wiadomoÊci do∏àczyç za∏àcznik.
Potrafi wykorzystaç
ksià˝k´ adresowà
w celu usprawnienia
przesy∏ania pocztu
skierowanej do wielu adresatów.

Ponadpodstawowe

Wykorzystywane
programy i/lub
pomoce
dydaktyczne
Przepisy i ustawy
dotyczàce ochrony
praw autorskich.
Artyku∏y prasowe
dotyczàce zagro˝eƒ
jakie niesie za sobà
korzystanie z sieci
internetowej.

Godz.

1

23

24

INFORMATYKA • PROGRAM NAUCZANIA

Mapy
internetowe

Wyszukiwanie lokalizacji ró˝nych rodzajów obiektów
(muzeum, teatr,
bank, zak∏ad us∏ugowy.
Wyznaczanie trasy
wycieczki rowerowej.
Porównywanie ro˝nych trybów wyÊwietlania map
(standardowa mapa, zdj´cia satelitarne oraz kombinacja dwóch poprzednich, a tak˝e
ukszta∏towanie terenu).

Potrafi zlokalizowaç
i wyszukaç ró˝ne
obiekty.
Potrafi wyznaczyç
tras´ z punktu
A do punkty B, opisujàc charakterystyk´ drogi (odleg∏oÊci
pomi´dzy punktami
rozpoznawczymi,
ukszta∏towanie terenu).

Kontakty w sieci

Zasady udzia∏u
w grupie dyskusyjnej.
Zasady u˝ywania
programów do tzw.
kontaktów na ˝ywo.

Potrafi nawiàzaç
kontakt i uczestniczyç w grupie dyskusyjnej.
Potrafi korzystaç
z internetowych
pogadanek (IRC,
Czat).

1

Co jest dozwolone
– ochrona praw autorskich, piractwo
komputerowe

Warunki korzystania
z dost´pnego
w Sieci oprogramowania. Zasady stosowania i funkcjonowania praw autorskich.
Poj´cie licencji.
Produkty i us∏ugi
dost´pne w Internecie, które sà
chronione prawem
autorskim.
Zasady etyki pracy
w Sieci.

Rozró˝nia poj´cia
zwiàzane z dost´pnymi w sieci programami.
Wie, co to sà prawa
autorskie.
Zna poj´cie licencji.
Wie, jakie produkty
i us∏ugi dost´pne
w Sieci obj´te sà
ochronà prawa autorskiego.
Zna i stosuje zasady
etykiety obowiàzujàce w Internecie.

1

Zagro˝enia i korzyÊci wynikajàce z dost´pnoÊci do informacji.
Podstawowe zasady
obowiàzujàce
w Sieci

KorzyÊci wynikajàce
z u˝ywania komputera i dost´pnoÊci
do informacji.
Zagro˝enia wynikajàce z u˝ywania
komputera i korzystania z wolnego
dost´pu do informacji (uzale˝nienie,
zagro˝enia fizyczne, moralne, psychiczne, spo∏eczne). Kodeks internauty.

Potrafi wskazaç korzyÊci wynikajàce
z u˝ywania komputera i dost´pnoÊci
do informacji.
Rozumie i wyszczególnia zagro˝enia
jakie niesie za sobà
u˝ywanie komputera i korzystanie
z wolnego dost´pu
do informacji (uzale˝nienie, zagro˝enia fizyczne, moralne, psychiczne,
spo∏eczne).
Wyszczególnia i zna
zasady jakie obowiàzujà ka˝dego
u˝ytkownika Sieci.

1

Potrafi wyt∏umaczyç
ró˝nice pomi´dzy
wyglàdem i wykorzystaniem ró˝nego
rodzaju map (standardowa, satelitarna, hybrydowa,
ukszta∏towanie terenu).
Potrafi wprowadziç
do serwisu map internetowych dane
i fotografie dotyczàce np. szko∏y.

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

1

1
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Dzia∏ XI – O podstawowych poj´ciach stosowanych w informatyce, algorytmach oraz technologii informatycznej i przysz∏oÊci i informatyki
Osiàgni´cia uczniów
Temat lekcji

Zakres materia∏u
(treÊci)
Podstawowe

Technologia informacyjna a informatyka

Ró˝nice pomi´dzy
informatykà
a technologià informacyjnà.
Poj´cia informatyczne (system
dwójkowy, bit, bajt,
program).

Potrafi zdefiniowaç
poj´cie informatyki.
Umie okreÊliç znaczenie poj´cia
technologii informacyjnej.
Zna podstawowe
poj´cia informatyczne (system
dwójkowy, bit, bajt,
program).

Algorytmy. Cz´Êç 1

Poj´cie algorytmu.
Przyk∏ady prostych
algorytmów.
Sposoby przedstawiania algorytmów
(opis s∏owny, lista
kroków, schemat
blokowy).

Zna poj´cie algorytmu.
Potrafi podaç przyk∏ady algorytmów
z ˝ycia codziennego.
Umie przedstawiç
przyk∏ad prostego
algorytmu w postaci opisu s∏ownego.
Umie przedstawiç
przyk∏ad prostego
algorytmu w postaci listy kroków.
Umie przedstawiç
przyk∏ad prostego
algorytmu w postaci schematu blokowego.

Algorytmy. Cz´Êç 2

Poj´cie algorytmu
rekurencyjnego.

Umie skorzystaç z algorytmu rekurencyjnego w rozwiàzywaniu problemu.

DziÊ i jutro technologii informacyjnej

Wizja rozwoju, zastosowaƒ i mo˝liwoÊci technologii
informacyjnej.
Rola i miejsce technologii informacyjnej w edukacji.
Szko∏a przysz∏oÊci
(wp∏yw rozwoju nauki i techniki).

Przedstawia swoje
wizje rozwoju technologii informacyjnej w przysz∏oÊci.
Potrafi wskazaç
podstawowe zastosowania komputera
w szkole.
Dostrzega korzyÊci
wynikajàce z zastosowania techniki
komputerowej w ˝yciu codziennym.
Rozumie wp∏yw rozwoju technologii informacyjnej na prac´ i codzienne ˝ycie
cz∏owieka.

Ponadpodstawowe

Wykorzystywane
programy i/lub
pomoce
dydaktyczne

Godz.

1

Potrafi rozwiàzywaç
problemy za pomocà algorytmu iteracyjnego.
Potrafi przedstawiç
algorytm w wybranym j´zyku programowania.
Potrafi wykorzystaç
algorytmy w rozwiàzywaniu zadaƒ
z matematyki.

Plansze dotyczàce
graficznego przedstawienia algorytmów.

1

1

Projekcja filmowa
ukazujàca przysz∏e
zastosowania technologii informacyjnej.

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

1

1

25

26

INFORMATYKA • PROGRAM NAUCZANIA

V. TreÊci programu nauczania informatyki
oraz szczegó∏owe cele i osiàgni´cia ucznia
Klasa I
I. O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych
i Internecie
TreÊci nauczania
• Higiena pracy z komputerem
• Podstawowe elementy komputera
• Urzàdzenia zewn´trzne (wejÊciowe i wyjÊciowe)
• Podstawowe wiadomoÊci o sieci komputerowej
• Sieç komputerowa – Internet
• Internetowe poszukiwania
Osiàgni´cia ucznia
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– poznaje regulamin szkolnej pracowni komputerowej,
– uczy si´ zasad bezpiecznego u˝ytkowania komputera,
– poznaje i opisuje zasady prawid∏owego przeprowadzania i pod∏àczania kabli,
– poznaje podstawowe poj´cia zwiàzane z komputerem: dysk, rodzaje dysków, folder
i plik, systemy operacyjne,
– poznaje sposoby nazywania folderów i plików,
– poznaje budow´ komputera,
– poznaje i nazywa elementy wchodzàce w sk∏ad zestawu komputerowego,
– rozró˝nia typy pami´ci komputerowej,
– poznaje jednostki pami´ci komputerowej,
– poznaje podstawowe us∏ugi sieciowe,
– poznaje budow´ sieci komputerowych,
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– rozró˝nia typy sieci komputerowych,
– korzysta z dost´pnej w pracowni sieci komputerowej,
– opisuje zasady poruszania si´ po sieciach komputerowych,
– poznaje znaczenie globalnej sieci Internet,
– uczy si´ zasad korzystania z internetowej wyszukiwarki,
– opisuje elementy adresu internetowego.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– sprawnie obs∏uguje komputer, dbajàc o bezpieczeƒstwo w∏asne i starajàc si´ nie
uszkodziç sprz´tu,
– opisuje stanowisko pracy zgodnie z przepisami BHP,
– rozumie koniecznoÊç przerw w pracy i stosuje je,
– wyjaÊnia poj´cia: folder, plik, podaje przyk∏ady nazw,
– okreÊla zastosowanie i celowoÊç porzàdkowania zapisu na dysku,
– okreÊla podstawowe elementy budowy komputera,
– zna i nazywa elementy zestawu komputerowego,
– wyjaÊnia znaczenie poszczególnych elementów zestawu,
– dokonuje w∏aÊciwych pod∏àczeƒ,
– wymienia typy pami´ci zewn´trznej i wewn´trznej,
– opisuje i wyjaÊnia zasady budowy sieci komputerowej,
– okreÊla typy sieci komputerowych,
– zna warunki pod∏àczenia komputera do sieci,
– wchodzi do sieci i korzysta z jej zasobów (oprogramowanie, dost´p do urzàdzeƒ peryferyjnych),
– potrafi wykorzystaç wyszukiwark´ do wyszukania informacji,
– wyszczególnia elementy adresu internetowego.
Wychowanie
Uczeƒ:
– szanuje prac´ innych,
– ma ÊwiadomoÊç odpowiedzialnoÊci za u˝ywany sprz´t,
– jest samodzielny w podejmowaniu decyzji,
– dà˝y do podnoszenia swoich umiej´tnoÊci,
– zdaje sobie spraw´ z odpowiedzialnoÊci i roli opiekuna w czasie pracy z urzàdzeniami mechanicznymi,
– czuje potrzeb´ pracy w zespole i rozumie jej znaczenie.
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II. O zarzàdzaniu zasobami komputera i pracy w systemie
operacyjnym Windows XP
TreÊci nauczania
• Co mo˝na zrobiç z pulpitem i oknami?
• Sposoby uruchamiania programów, folderów i plików
• Operacje na folderach
• Zarzàdzanie i archiwizacja plików
• Zapisywanie i otwieranie plików
• Tworzenie skrótów na pulpicie i w menu Start
• Wyszukiwanie plików
• Formatowanie dysku
• Sprawdzanie stanu dysku
• Oczyszczanie dysku
• Defragmentacja dysku
• Kopia bezpieczeƒstwa
• Instalowanie i deinstalacja programów
• System pomocy
Osiàgni´cia ucznia
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– definiuje poj´cie systemu operacyjnego,
– poznaje elementy pulpitu i okna systemu,
– poznaje ró˝ne sposoby uruchamiania programów,
– poznaje mo˝liwe do wykonania operacje na folderach i plikach,
– uczy si´, w jaki sposób i w jakim celu archiwizuje si´ dane w komputerach,
– poznaje metody zapisywania i otwierania danych,
– opisuje zasady celowoÊci i tworzenia skrótów,
– poznaje metody wyszukiwania danych na dysku,
– poznaje znaczenie, sposoby i konsekwencje formatowania dysku,
– poznaje sposób i cel sprawdzania stanu dysku,
– poznaje sposób i cel czyszczenia dysku,
– poznaje sposób i cel defragmentacji dysku,
– poznaje znaczenie i sposób tworzenia kopii bezpieczeƒstwa danych,
– poznaje sposoby i zasady instalowania i usuwania programów,
– definiuje sposoby, zakres i mo˝liwoÊci korzystania z systemu pomocy.
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Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– rozumie, co to jest system operacyjny,
– potrafi nazwaç i wykorzystaç elementy pulpitu i okna,
– potrafi uruchomiç program,
– umie wykorzystaç i zastosowaç polecenia: kopiuj, wklej, wytnij,
– projektuje i wykonuje struktury folderów potrzebne do gromadzenia danych,
– sprawnie si´ porusza w strukturze folderów,
– zna poj´cie dysku i potrafi w∏aÊciwie archiwizowaç dane na dysku,
– zapisuje wyniki prac na dysku,
– modyfikuje ju˝ zapisane dane,
– potrafi stworzyç skrót do programu, folderu czy pliku na pulpicie i w menu Start,
– potrafi za pomocà w∏aÊciwego narz´dzia odnaleêç wybrany plik lub folder,
– umie formatowaç dyski na ró˝ne sposoby,
– rozumie, w jakim celu sprawdza si´ dysk, i potrafi to zrobiç,
– uÊwiadamia sobie, w jakim celu czyÊci si´ dysk i potrafi to zrobiç,
– rozumie, w jakim celu defragmentuje si´ dysk i potrafi tego dokonaç,
– rozumie znaczenie kopii zapasowej i potrafi ja stworzyç,
– potrafi dokonaç instalacji i deinstalacji dowolnego programu,
– potrafi wyjaÊniç, jak korzystaç z systemu pomocy i rozumie znaczenie jego treÊci dla
wzbogacania wiedzy i umiej´tnoÊci.
Wychowanie
Uczeƒ:
– jest samodzielny w podejmowaniu decyzji,
– ma ÊwiadomoÊç odpowiedzialnoÊci za podejmowane decyzje,
– dà˝y do podnoszenia swoich umiej´tnoÊci,
– czuje potrzeb´ pracy w zespole i rozumie jej znaczenie,
– wyrabia w sobie poczucie niezale˝noÊci od zespo∏u,
– staje si´ systematyczny,
– rozumie znaczenie porzàdku i potrafi go zachowaç w codziennym dzia∏aniu.

III. O ochronie zasobów komputera
TreÊci nauczania
• Jak si´ broniç przed problemami
• Skutki dzia∏ania wirusów
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• Typy wirusów
• Zapory sieciowe
• Programy antywirusowe
• Etyczne i prawne problemy ochrony zasobów komputera
Osiàgni´cia ucznia
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– opisuje i poznaje problemy zwiàzane z ochronà danych,
– omawia i poznaje skutki dzia∏ania wirusów,
– poznaje typy wirusów i ich podzia∏,
– poznaje znaczenie i zasady dzia∏ania zapór sieciowych,
– poznaje i definiuje typy zapór sieciowych,
– opisuje znaczenie i dzia∏anie programów antywirusowych.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– okreÊla problemy zwiàzane z ochronà przechowywanych danych,
– zna skutki dzia∏ania wirusów,
– potrafi okreÊliç typy wirusów komputerowych,
– wyszczególnia sposoby zabezpieczania sieci komputerowej,
– zna podstawowe typy zapór sieciowych,
– odnajduje w sieci internetowej darmowe programy antywirusowe,
– instaluje na swoim komputerze wybrany program antywirusowy,
– uruchamia wybrany program antywirusowy.
Wychowanie
Uczeƒ:
– ma ÊwiadomoÊç odpowiedzialnoÊci za swoje decyzje,
– dà˝y do podnoszenia swoich umiej´tnoÊci,
– przyjmuje postaw´ szacunku dla pracy innych,
– odró˝nia w ˝yciu codziennym wartoÊci od antywartoÊci,
– rozumie znaczenie tworzenia i zachowania porzàdku,
– jest samodzielny w realizowaniu zadaƒ,
– kszta∏tuje umiej´tnoÊci wspó∏dzia∏ania w zespole.
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IV. O metodach redagowania dokumentów tekstowych
za pomocà edytora tekstu
TreÊci nauczania
• Dost´pne programy do edycji tekstu
• Formatowanie dokumentu
• Przemieszczanie si´ po dokumencie
• Operacje z tekstem i dokumentem
• Troch´ informacji o pisowni (narz´dzia j´zykowe)
• Lista numerowana i wypunktowana
• Podzia∏ tekstu na kolumny
• Wprowadzanie inicja∏u
• Rysunki w tekÊcie
• Tabele w dokumencie
• Wykresy w dokumencie
• Obramowanie i cieniowanie
• Nag∏ówek i stopka
• Przypisy
• Ochrona dost´pu do danych zawartych w dokumencie
Osiàgni´cia ucznia
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– poznaje podstawowe zasady edycji tekstu,
– uczy si´ formatowaç tekst za pomocà dost´pnych narz´dzi,
– poznaje sposoby poruszania si´ w obr´bie dokumentu,
– uczy si´ zaznaczaç fragmenty tekstu,
– poznaje sposoby kopiowania tekstu,
– uczy si´ metod wklejania fragmentów tekstu,
– poznaje dost´pne w programie narz´dzia j´zykowe,
– poznaje zasady i sposoby wprowadzania list numerowanych i punktowanych,
– uczy si´ dzieliç strony na kolumny,
– uczy si´ wprowadzaç inicja∏y,
– poznaje mo˝liwoÊci i warianty wprowadzania obrazu do tekstu,
– uczy si´ wstawiaç tabele do dokumentu tekstowego,
– poznaje metody formatowania tabel,
– uczy si´ wstawiaç wykresy do dokumentu tekstowego,

31

32

INFORMATYKA • PROGRAM NAUCZANIA

– poznaje sposoby formatowania wykresów,
– poznaje dodatkowe mo˝liwoÊci programu zwiàzane z projektowaniem wyglàdu dokumentu,
– poznaje sposoby wprowadzania nag∏ówka i stopki do dokumentu,
– uczy si´ zastosowania ochrony dost´pu do przechowywanego dokumentu.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– okreÊla podstawowe zasady konstruowania dokumentu tekstowego,
– dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystujàc narz´dzia do formatowania,
a w szczególnoÊci: zmienia rozmiar, kolor, krój czcionki, rozszerza jà i zw´˝a, pogrubia, pochyla, podkreÊla,
– dzieli tekst na akapity i potrafi je zdefiniowaç,
– umie poruszaç si´ po dokumencie za pomocà myszki lub klawiatury,
– zna sposoby zaznaczania tekstu lub jego fragmentów,
– dokonuje kopiowania, usuwania i przenoszenia wybranych fragmentów tekstu,
– potrafi wykorzystaç we w∏aÊciwym momencie narz´dzia j´zykowe – przenoszenie
wyrazów do kolejnego wiersza, sprawdzanie pisowni, wymiana s∏ów na synonimy,
– wie, jak dostosowaç wyglàd list numerowanych i punktowanych do potrzeb wynikajàcych z treÊci dokumentu,
– potrafi dokonaç podzia∏u tekstu na kolumny,
– wie, jak i kiedy wprowadzaç inicja∏,
– potrafi wstawiç do tekstu obiekt graficzny,
– umie otoczyç tekstem wybrany obiekt graficzny,
– modyfikuje parametry wstawionej do tekstu grafiki,
– potrafi za pomocà narz´dzi programu wprowadziç do tekstu tabele,
– wie, jak formatowaç tabel´ wprowadzonà do dokumentu, a w szczególnoÊci jak
zmieniç jej obramowanie, kolor komórek, wyglàd czcionki, scalaç i dzieliç komórki,
dodawaç i usuwaç kolumny i wiersze, wyrównywaç tekst w komórce,
– potrafi wstawiç do dokumentu wykres,
– umie zmieniaç dane prezentowane za pomocà wykresu,
– wie, jak formatowaç wykres, a w szczególnoÊci jak zmieniç typ wykresu, wprowadziç
tytu∏, formatowaç serie danych,
– rozpoznaje typ wykresu, jaki nale˝y zastosowaç do prezentacji okreÊlonych danych,
– potrafi wprowadzaç i sterowaç funkcjà obramowania strony,
– 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 zabezpieczyç dokument za pomocà has∏a,
– potrafi odwzorowaç zadany mu dokument,
– dba o estetycznà i atrakcyjnà form´ dokumentu,
– potrafi napisaç proste og∏oszenie,
– projektuje dokumenty na potrzeby szko∏y, na przyk∏ad dyplomy, zaproszenia, szkolnà gazetk´,
– potrafi wydrukowaç gotowy dokument.
Wychowanie
Uczeƒ:
– kszta∏tuje umiej´tnoÊci twórczego myÊlenia,
– rozwija wyobraêni´ i estetyk´,
– jest samodzielny w podejmowaniu i prezentowaniu w∏asnych decyzji,
– potrafi broniç swoich racji,
– dà˝y do podnoszenia swoich umiej´tnoÊci,
– rozumie znaczenie tworzenia i zachowania porzàdku,
– wykorzystuje swojà wiedz´ w pracy na rzecz szko∏y i Êrodowiska lokalnego,
– rozumie, jaka jest rola informatyki we wspó∏czesnym Êwiecie,
– rozumie znaczenie i Êwiadome wykorzystanie mo˝liwoÊci programów komputerowych do rozwiàzywania problemów.

V. O metodach dokonywania obliczeƒ za pomocà arkusza
kalkulacyjnego
TreÊci nauczania
• Podstawowe zasady pracy w arkuszu kalkulacyjnym
• Formatowanie arkusza
• Proste dzia∏ania matematyczne
• Komentarz do komórki
• Wprowadzenie wykresów statystycznych
• Wybrane funkcje matematyczne
• Wybrane funkcje statystyczne
• Adresowanie bezwgl´dne i mieszane
• Wybrane funkcje logiczne
• Formatowanie warunkowe
• Zastosowanie „pokr´t∏a”
• Sortowanie danych
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Osiàgni´cia ucznia
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– poznaje zasady pracy w arkuszu kalkulacyjnym,
– uczy si´ formatowaç arkusz za pomocà dost´pnych narz´dzi,
– poznaje sposoby poruszania si´ po dokumencie,
– uczy si´ sposobu wprowadzania prostych formu∏ matematycznych,
– poznaje sposób i cel wprowadzania komentarza do komórki,
– uczy si´ wstawiaç wykresy do arkusza,
– poznaje sposoby formatowania wykresów,
– uczy si´ i opisuje zastosowanie wybranych funkcji matematycznych, statystycznych
i logicznych,
– poznaje cel i sposób wprowadzania formatowania warunkowego,
– poznaje sposób i celowoÊç wprowadzania opcji „pokr´t∏o”,
– uczy si´ sposobów i celowoÊci sortowania danych.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– potrafi podaç przyk∏ady wykorzystywania arkusza kalkulacyjnego,
– zna sposób oznaczania kolumn i wierszy,
– zna poj´cie „adres komórki”,
– przedstawia dane we w∏aÊciwych formatach,
– dokonuje modyfikacji dokumentu poprzez wykorzystanie narz´dzi do formatowania, a w szczególnoÊci zmienia rozmiar, kolor, krój czcionki, wprowadza pogrubienie,
pochylenie, zmienia szerokoÊç kolumn, wysokoÊç wiersza, wstawia dodatkowe kolumny i wiersze, wyrównuje tekst w komórkach, wprowadza obramowanie i wype∏nia kolorem komórki,
– umie poruszaç si´ po dokumencie za pomocà myszki lub klawiatury,
– konstruuje i potrafi i zastosowaç proste funkcje dodawania, odejmowania, mno˝enia i dzielenia,
– potrafi wprowadziç komentarz do komórki,
– zna poj´cie autosumowania,
– rozumie i potrafi zastosowaç opcje „przeciàgania formu∏y”,
– potrafi na podstawie zaprojektowanej tabeli wstawiç do arkusza wykres,
– umie zmieniaç dane prezentowane za pomocà wykresu,
– potrafi formatowaç wykres, a w szczególnoÊci jak zmieniç typ wykresu, wprowadziç
tytu∏;
– umie formatowaç serie danych,
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– rozpoznaje typ wykresu, jaki nale˝y zastosowaç do prezentacji okreÊlonych danych,
– potrafi opisaç wprowadzony wykres,
– potrafi zastosowaç wybrane funkcje matematyczne, na przyk∏ad: pierwiastek, pot´ga,
– potrafi zastosowaç i rozumie wybrane funkcje statystyczne, na przyk∏ad: LICZ.JE˚ELI,
funkcja minimum oraz maksimum,
– rozumie i potrafi zastosowaç wybrane funkcje logiczne, na przyk∏ad funkcj´: JE˚ELI,
– zna poj´cie adresowania bezwzgl´dnego i mieszanego, rozumie je i wie, kiedy nale˝y je stosowaç,
– potrafi wykorzystaç opcje formatowania warunkowego i wie, w jakich sytuacjach ich
u˝ywaç,
– potrafi wprowadziç i wykorzystaç opcj´ Pokr´t∏o,
– potrafi posortowaç dane zgodnie z postawionymi warunkami,
– projektuje uk∏ad i wyglàd arkusza,
– dba o estetycznà i atrakcyjnà form´ dokumentu,
– potrafi napisaç proste og∏oszenie,
– projektuje arkusze na potrzeby klasy czy szko∏y, na przyk∏ad arkusz obliczajàcy frekwencj´, przedstawiajàcy wyniki rywalizacji podczas szkolnego dnia sportu, prezentujàcy wyniki egzaminów gimnazjalnych w poszczególnych klasach,
– potrafi wydrukowaç gotowy arkusz.
Wychowanie
Uczeƒ:
– kszta∏tuje umiej´tnoÊci twórczego myÊlenia,
– rozwija wyobraêni´ i estetyk´,
– jest samodzielny w podejmowaniu i prezentowaniu w∏asnych decyzji,
– potrafi broniç swoich racji,
– rozumie znaczenie pracy w zespole,
– dà˝y do podnoszenia swoich umiej´tnoÊci,
– wykorzystuje swojà wiedz´ w pracy na rzecz szko∏y i Êrodowiska lokalnego,
– rozumie rol´ informatyki we wspó∏czesnym Êwiecie,
– rozumie znaczenie programów komputerowych w rozwiàzywaniu problemów i Êwiadomie programy te wykorzystuje.
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VI. O sposobach magazynowania i selekcjonowania
informacji
TreÊci nauczania
• Podstawowe zasady pracy w programie do tworzenia baz danych
• Budowa bazy danych
• Tworzenie bazy danych
• Zarzàdzanie bazà danych
• Minibazy danych tworzone za pomocà arkusza kalkulacyjnego
• Komputerowy notatnik do przechowywania informacji
• Filtrowanie danych – sposób na szybkie wyszukiwanie informacji
• Internetowe bazy danych
Osiàgni´cia ucznia
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– poznaje zasady pracy przy tworzeniu baz danych,
– definiuje poj´cie „baza danych”,
– poznaje elementy bazy danych (tabela, rekord, pole),
– uczy si´ poszczególnych kroków przy budowie bazy danych,
– opisuje typy baz danych,
– uczy si´ zarzàdzaç bazà danych,
– poznaje inne sposoby archiwizacji danych, na przyk∏ad tworzenie baz za pomocà arkusza kalkulacyjnego,
– uczy si´ zastosowania dost´pnych opcji w celu wyszukiwania konkretnych informacji,
– uczy si´, jak wyszukiwaç informacje w internetowych bazach danych,
– uczy si´ selekcjonowaç wyszukane informacje.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– przedstawia przyk∏ady baz danych, z jakimi spotyka si´ w codziennym ˝yciu,
– rozumie poj´cie „baza danych”,
– zna i tworzy elementy bazy danych (tabela, rekord, pole),
– potrafi zdefiniowaç typy baz danych,
– korzysta z gotowych baz danych w celu uzyskania informacji,
– modyfikuje struktur´ bazy,
– potrafi sortowaç informacje,
– potrafi znaleêç w bazie danych konkretnà informacj´,
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– potrafi tworzyç raporty,
– rozpoznaje mo˝liwoÊci tworzenia baz danych w ró˝nych programach,
– potrafi zbudowaç, modyfikowaç i wykorzystaç prostà baz´ danych (MS Excel – polecenie Dane | Formularz),
– umie wyszukiwaç konkretne informacje z arkusza (MS Excel – polecenie Dane | Filtr
| Autofiltr),
– rozumie potrzeb´ archiwizowania informacji,
– potrafi odnaleêç i wykorzystaç informacje z internetowych baz danych.
Wychowanie
Uczeƒ:
– jest samodzielny w podejmowaniu i prezentowaniu w∏asnych decyzji,
– potrafi broniç swoich racji,
– rozumie znaczenie pracy w zespole,
– dà˝y do podnoszenia swoich umiej´tnoÊci,
– wykorzystuje swojà wiedz´ w pracy na rzecz szko∏y i Êrodowiska lokalnego,
– rozumie, jaka jest rola informatyki we wspó∏czesnym Êwiecie,
– rozumie znaczenie programów komputerowych w rozwiàzywaniu problemów i Êwiadomie programy te wykorzystuje.

VII. O ciekawych sposobach uczenia si´ i sprawdzania
wiedzy oraz modelowaniu i symulacji komputerowej
TreÊci nauczania
• Nowe mo˝liwoÊci poznawania wiedzy
• Programy edukacyjne (zaproponowane przez nauczyciela)
• Sprawdzanie wiedzy
• Modelowanie i symulacja komputerowa
Osiàgni´cia ucznia:
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– poznaje nowe (inne od tradycyjnych) sposoby pozyskiwania informacji,
– omawia dost´pne multimedialne programy edukacyjne,
– opisuje korzyÊci wynikajàce z pos∏ugiwania si´ multimedialnymi êród∏ami informacji,
– poznaje nowe sposoby sprawdzania wiedzy (testy interakcyjne),
– poznaje definicje poj´ç: model, modelowanie i symulacja,
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– uczy si´, w jakich programach i w jaki sposób mo˝na przeprowadziç prostà symulacj´ komputerowà,
– poznaje zasady prostego modelowania.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– potrafi wskazaç przyk∏ady przekazywania treÊci za pomocà multimedialnych êróde∏
informacji,
– potrafi we w∏aÊciwy sposób korzystaç z programów edukacyjnych,
– potrafi zdobywaç informacje na zadany temat z dost´pnych dysków CD,
– potrafi wykonaç i zastosowaç prosty test interakcyjny (na podstawie wczeÊniej
zdobytej wiedzy dotyczàcej wykorzystania programu MS Excel),
– umie wskazaç przyk∏ady wykorzystywania symulacji w rozmaitych dziedzinach
˝ycia,
– potrafi podaç przyk∏ad symulacji komputerowej,
– potrafi wykorzystaç znany uczniowi program u˝ytkowy (np. MS Excel) do przeprowadzenia prostej symulacji,
– rozumie i uzasadnia korzyÊci z zastosowania symulacji,
– umie wskazaç przyk∏ady wykorzystywania modelowania w rozmaitych dziedzinach ˝ycia,
– potrafi podaç przyk∏ad modelowania komputerowego,
– umie rozwiàzaç prosty przyk∏ad na wykorzystanie modelowania,
– rozumie i uzasadnia korzyÊci wynikajàce z zastosowania modelowania.
Wychowanie
Uczeƒ:
– przygotowuje si´ do aktywnego i odpowiedzialnego ˝ycia w spo∏eczeƒstwie informacyjnym,
– dà˝y do podnoszenia swoich umiej´tnoÊci,
– rozwija wyobraêni´,
– jest samodzielny w wyrabianiu i wypowiadaniu w∏asnej opinii o problemach.

Klasa II
VIII. O atrakcyjnym przedstawianiu i prezentowaniu
informacji
TreÊci nauczania
Program MS PowerPoint
• Poj´cie prezentacji
• Przygotowanie do tworzenia prezentacji

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

• Wybór obrazu prezentacji
• Wstawianie i formatowanie tekstów i innych obiektów
• Wstawianie wykresów
• PrzejÊcia slajdów
• Automatyczne wyÊwietlanie
• Animacja niestandardowa
• Prezentacje interakcyjne
• Rejestracja dêwi´ku
• Tworzenie filmów
J´zyk html – Tworzenie stron WWW
• Budowa poleceƒ j´zyka html
• Nag∏ówek dokumentu
• G∏ówna cz´Êç dokumentu
• Zmiana kolorów t∏a strony
• SzerokoÊç marginesów
• Kolory odsy∏aczy
• Formatowanie tekstu/czcionki
• Animacja Marquee (dla tekstu)
• Wstawianie linii
• Lista numerowana
• Lista wypunktowana
• Grafika na stronie
• Linki – po∏àczenie
• Tabele
• Dokumenty z∏o˝one
• P∏ywajàce ramki
• Formularze – ankieta
• Wprowadzanie pliku dêwi´kowego
• Wprowadzanie pliku wideo
Osiàgni´cia ucznia
WiadomoÊci
Program MS PowerPoint
Uczeƒ:
– definiuje poj´cie prezentacji,
– poznaje sposoby prezentowania informacji,
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– poznaje podstawowe poj´cia dotyczàce prezentacji,
– definiuje zasady tworzenia prezentacji,
– uczy si´ wstawiaç do obrazu prezentacji tekst i obraz oraz zmieniaç t∏o slajdu,
– omawia, jak formatowaç wstawiony do obrazu prezentacji tekst i obraz,
– uczy si´, jak wprowadziç wykres do obrazu prezentacji i go formatowaç,
– uczy si´, jak dodaç, usunàç lub zmieniç slajd w prezentacji,
– poznaje sposoby wykorzystania automatycznego przejÊcia slajdów w prezentacji,
– uczy si´, jak zaprogramowaç pokaz w odpowiednim odst´pie czasowym,
– poznaje sposoby zastosowania animacji do elementów obrazu prezentacji,
– uczy si´, jak wykonaç prezentacj´ z zastosowaniem hiper∏àcza mi´dzy jej obrazami,
– definiuje korzyÊci z przedstawiania informacji za pomocà prezentacji.
– poznaje sposoby nagrywania dêwi´ków
– poznaje sposoby tworzenia plików wideo.
J´zyk html – Tworzenie stron WWW
Uczeƒ:
– definiuje korzyÊci z przedstawiania informacji ze stron WWW,
– poznaje podstawowe poj´cia zwiàzane ze strukturà tworzonego dokumentu (elementy, tagi i znaczniki),
– uczy si´, jak konstruowaç nag∏ówek dokumentu (sekcja he
ad, ti
tle oraz me
ta),
– poznaje zasady tworzenia g∏ównej cz´Êci dokumentu (sekcja bo
dy),
– uczy si´ komend zmieniajàcych t∏o dokumentu (bgco
lor, back
gro
und),
– uczy si´ komend formatujàcych wstawiony tekst (font si
ze, co
lor, fa
ce, b, i, u...),
– uczy si´ komend zmieniajàcych marginesy strony (left
-ri
ght-top-bot
tom
mar
gin),
– uczy si´ komend zmieniajàcych po∏o˝enie obiektu na stronie (p align-cen
ter-left-ri
ght),
– uczy si´ komend budujàcych odsy∏acze (a href),
– uczy si´ komend zmieniajàcych kolor odsy∏aczy (a link, vlink),
– uczy si´ komend animujàcych obiekty (ma
rqu
ee),
– uczy si´ komend wstawiajàcych linie (hrsi
ze-co
lor...),
– uczy si´ komend tworzàcych listy numerowane (ol, li),
– uczy si´ komend tworzàcych listy wypunktowane (ul, li),
– uczy si´ komend wstawiajàcych obraz (img src),
– uczy si´ komend wstawiajàcych tabele (ta
ble, tr, td, …),
– poznaje zasady i konstruowanie dokumentów z∏o˝onych (fra
me
set, fra
mesrc…),
– poznaje komendy tworzàce p∏ywajàce ramki (ifra
me …),
– poznaje komendy tworzàce formularze (form, in
put, se
lect na
me …),

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

– uczy si´ wprowadzaç na stron´ plik dêwi´kowy (bgso
und src …),
– uczy si´ wprowadzaç na stron´ plik wideo (bgso
und src …),
– uczy si´, jak wykonaç stron´ WWW na wskazany temat.
Umiej´tnoÊci
Program MS PowerPoint
Uczeƒ:
– okreÊla poj´cia dotyczàce prezentacji,
– zna zasady tworzenia prezentacji i potrafi je zastosowaç,
– potrafi dokonaç wyboru obrazu prezentacji,
– umie wstawiç do obrazu prezentacji tekst i obraz oraz zmieniç t∏o slajdu,
– potrafi formatowaç wstawiony do obrazu prezentacji tekst i obraz,
– potrafi wprowadziç wykres do obrazu prezentacji i jak go formatowaç,
– potrafi dodaç, usunàç lub zmieniç slajd,
– umie zastosowaç automatyczne przejÊcia slajdów w prezentacji,
– potrafi zaprogramowaç pokaz w odpowiednim odst´pie czasowym,
– potrafi zanimowaç poszczególne elementy slajdu,
– potrafi wykonaç prezentacj´ z wykorzystaniem hiper∏àcza mi´dzy poszczególnymi
jej obrazami,
– umie zapisaç swojà prac´ jako plik typu prezentacja oraz pokaz programu,
– projektuje i wykonuje prezentacj´ multimedialnà na zadany temat,
– potrafi zaprezentowaç prezentacj´ na forum.
– potrafi nagraç, odtworzyç i modyfikowaç dêwi´k,
– potrafi wprowadziç do systemu plik wideo i wst´pnie go obrobiç.
J´zyk html – Tworzenie stron WWW
Uczeƒ:
– okreÊla korzyÊci z przedstawiania informacji ze stron WWW,
– okreÊla poj´cia zwiàzane ze strukturà tworzonego dokumentu (elementy, tagi
i znaczniki),
– potrafi konstruowaç nag∏ówek dokumentu (sekcja he
ad, ti
tle oraz me
ta),
– okreÊla zasady tworzenia g∏ównej cz´Êci dokumentu (sekcja bo
dy),
– potrafi zmieniç t∏o dokumentu (bgco
lor, back
gro
und),
– potrafi wstawiç i formatowaç tekst (font si
ze, co
lor, fa
ce, b, i, u …),
– potrafi zmieniç marginesy strony (left-ri
ght-top-bot
tom
mar
gin),
– potrafi zmieniç po∏o˝enie obiektu na stronie (palign-cen
ter-left-ri
ght),
– potrafi zbudowaç odsy∏acze (a href …),
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– umie zmieniç kolor odsy∏aczy (a link, v link …),
– umie animowaç obiekty (ma
rqu
ee …),
– potrafi wstawiç i formatowaç linie (hr si
ze
-co
lor …),
– potrafi wstawiç i formatowaç listy numerowane (ol, li),
– potrafi wstawiç i formatowaç listy wypunktowane (ul, li),
– potrafi wstawiç i formatowaç obraz (img src),
– potrafi wstawiç i formatowaç tabele (ta
ble, tr, td …),
– potrafi konstruowaç dokumenty z∏o˝one (fra
me
set, fra
me src …),
– potrafi stworzyç p∏ywajàce ramki (i fra
me …),
– potrafi budowaç formularze (form, in
put, se
lect na
me …),
– potrafi wstawiç na stron´ plik dêwi´kowy (bgso
und src …),
– potrafi wstawiç na stron´ plik wideo (bgso
und src …),
– projektuje stron´ WWW na wskazany temat.
Wychowanie
Uczeƒ:
– rozumie znaczenie programów komputerowych w rozwiàzywaniu problemów i Êwiadomie programy te wykorzystuje,
– jest samodzielny w podejmowaniu i prezentowaniu w∏asnych decyzji,
– rozwija wyobraêni´ i estetyk´,
– potrafi broniç swoich racji,
– dà˝y do poszerzania swoich umiej´tnoÊci,
– wykorzystuje swojà wiedz´ w pracy na rzecz szko∏y i Êrodowiska lokalnego,
– kieruje si´ w pracy z komputerem zasadami etyki,
– rozwija zainteresowania dotyczàce zastosowaƒ komputerów, technologii informacyjnej,
– przygotowuje si´ do odpowiedzialnego ˝ycia w spo∏eczeƒstwie informacyjnym,
– wykorzystuje swojà wiedz´ w pracy na rzecz szko∏y i Êrodowiska lokalnego,
– rozumie rol´ informatyki we wspó∏czesnym Êwiecie.

IX. O tworzeniu i obróbce obrazu za pomocà edytora grafiki
TreÊci nauczania
• Malowanie i rysowanie
• Bitmapy i grafika wektorowa
Program CorelDRAW
• Grafika wektorowa
• Przybornik. Jak pracowaç, u˝ywajàc dost´pnych narz´dzi?

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

• Praca z tekstem
• Efekty specjalne
• Zastosowanie efektów specjalnych do map bitowych
• Eksportowanie i importowanie plików
Program GIMP
• Grafika rastrowa
• Skalowanie rysunków
• Kadrowanie oraz zmiana rozmiaru obrazów
• Obrazy czarno-bia∏e i jednobarwne
• Obrazy rzucajàce cieƒ
• Zastosowanie filtrów i skryptów
• Efektowne napisy i pisanie po okr´gu
• Wycinanie obiektów z obrazu
Osiàgni´cia ucznia
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– poznaje ró˝nice mi´dzy malowaniem i rysowaniem za pomocà komputera;
– definiuje ró˝nice mi´dzy grafikà rastrowà a wektorowà.
Program CorelDRAW
Uczeƒ:
– poznaje interfejs programu,
– uczy si´ wykorzystywaç podstawowe mo˝liwoÊci programu,
– poznaje dzia∏anie podstawowych narz´dzi oferowanych w przyborniku,
– poznaje mo˝liwoÊci przetwarzania i obróbki tekstu,
– poznaje mo˝liwoÊci zastosowania efektów specjalnych obróbki obrazu,
– poznaje sposoby przetwarzania grafiki wektorowej na bitmapowà,
– poznaje sposoby importowania i eksportowania obrazów tworzonych w programie.
Program GIMP
Uczeƒ:
– poznaje interfejs programu,
– uczy si´ wykorzystywaç podstawowe mo˝liwoÊci programu,
– poznaje dzia∏anie podstawowych narz´dzi oferowanych w przyborniku,
– poznaje sposoby skalowania rysunków,
– uczy si´, jak kadrowaç i zmieniaç wymiary obrazu,
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– uczy si´ zamieniç obrazy czarno-bia∏e na jednobarwne,
– poznaje sposób wprowadzenie efektu cienia,
– poznaje mo˝liwoÊci stosowania filtrów i skryptów,
– poznaje mo˝liwoÊci przetwarzania i obróbki tekstu,
– poznaje mo˝liwoÊci zastosowania efektów specjalnych obróbki obrazu,
– uczy si´, jak wycinaç obiekty z obrazu.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– zna i rozumie ró˝nice mi´dzy malowaniem i rysowaniem za pomocà komputera;
– okreÊla znaczenie poj´ç: „grafika rastrowa“, „grafika wektorowa”.
Program CorelDRAW
Uczeƒ:
– objaÊnia interfejs uruchomionego programu graficznego,
– omawia podstawowe mo˝liwoÊci programu,
– umie wykorzystaç narz´dzia programu do osiàgni´cia zaplanowanego efektu (zaznacza, przesuwa, wyd∏u˝a, sp∏aszcza, obraca, pochyla obiekt, zmienia kolejnoÊç
warstw, wykorzystuje narz´dzia kszta∏tu),
– potrafi wymazywaç i wycinaç fragmenty obrazu,
– potrafi rysowaç linie proste, krzywe i ∏amane,
– dobiera kolor i gruboÊç linii i wykonuje odpowiednie korekty,
– wykorzystuje dost´pne narz´dzia do rysowania figur p∏askich,
– przekszta∏ca obiekty, nadajàc im cechy przestrzennoÊci i trójwymiarowoÊci,
– potrafi wybraç i zastosowaç odpowiednie narz´dzie do wype∏nienia kolorem obiektów zamkni´tych,
– potrafi zastosowaç wewn´trzny edytor tekstu do wstawiania napisów,
– zna ró˝nice pomi´dzy tekstem akapitowym a graficznym,
– umie przekszta∏caç i modyfikowaç tekst graficzny,
– potrafi wybraç i zastosowaç narz´dzia do efektów specjalnych (soczewk´, perspektyw´),
– potrafi wybraç i zastosowaç efekty specjalne do map bitowych (trójwymiarowoÊci,
rozmywanie, pociàgni´cia ozdobne),
– potrafi importowaç obrazy do wybranego edytora grafiki,
– umie modyfikowaç i przetwarzaç zaimportowane obrazy,
– potrafi wyeksportowaç obraz z edytora grafiki i zapisaç go w pliku o wybranym rozszerzeniu,
– potrafi wydrukowaç gotowy projekt,
– umie planowaç prac´,

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

– wykonuje prac´ wed∏ug zadanego wzoru,
– projektuje i realizuje w∏asne rozwiàzania,
– potrafi dowieÊç znaczenia i celowoÊci stosowania programów graficznych.
Program GIMP
Uczeƒ:
– objaÊnia interfejs uruchomionego programu graficznego,
– omawia podstawowe mo˝liwoÊci programu,
– umie wykorzystaç narz´dzia programu do osiàgni´cia zaplanowanego efektu,
– potrafi eskalowaç obraz,
– potrafi kadrowaç obraz i zmieniaç jego wymiary,
– potrafi przekszta∏caç obraz czarno-bia∏y w jednobarwny,
– umie wprowadziç do obrazu efekt cienia,
– potrafi wykorzystaç do przetwarzania obrazu funkcj´ skryptów i filtrów,
– potrafi przetwarzaç i obrabiaç tekst,
– potrafi zastosowaç dla danego obrazu modyfikacje za pomocà efektów specjalnych,
– umie wycinaç potrzebne fragmenty z obrazu,
– przekszta∏ca obiekty, nadajàc im wra˝enie przestrzennoÊci i trójwymiarowoÊci,
– potrafi zapisaç obraz z edytora grafiki do pliku o wybranym rozszerzeniu,
– potrafi wydrukowaç gotowy projekt,
– umie planowaç prac´,
– wykonuje prace wed∏ug zadanego wzoru,
– projektuje i realizuje w∏asne rozwiàzania,
– potrafi dowieÊç znaczenia i celowoÊci stosowania programów graficznych.
Wychowanie
Uczeƒ:
– kszta∏tuje umiej´tnoÊç twórczego myÊlenia,
– rozwija wyobraêni´,
– jest samodzielny w podejmowaniu i prezentowaniu w∏asnych decyzji,
– potrafi broniç swoich racji,
– dà˝y do podnoszenia swoich umiej´tnoÊci,
– rozumie znaczenie porzàdku i zachowuje go.
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X. O mo˝liwoÊciach globalnej Sieci, poznawaniu
nowych programów, ochronie praw autorskich
oraz korzyÊciach i zagro˝eniach wynikajàcych
z korzystania z Internetu
TreÊci nauczania
• Elektroniczna poczta
• Grupy dyskusyjne
• Internetowe pogaw´dki
• IRC – sposób na kontakt w czasie rzeczywistym
• Wyszukiwanie i poznawanie nowych programów u˝ytkowych freeware oraz shareware
• Mapy internetowe
• Ochrona praw autorskich, piractwo komputerowe
• Zagro˝enia i korzyÊci wynikajàce z dost´pnoÊci informacji
• Kodeks internauty
Osiàgni´cia ucznia:
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– poznaje zasady funkcjonowania poczty elektronicznej,
– opisuje elementy adresu poczty e-mail,
– poznaje zasady i formy konstruowania wiadomoÊci pocztowych,
– uczy si´, jak wraz z wiadomoÊcià wys∏aç dodatkowe dokumenty,
– uczy si´, jak i w jakim celu tworzy si´ ksià˝ki adresowe,
– poznaje zasady udzia∏u w grupie dyskusyjnej,
– opisuje i poznaje zasady u˝ywania programów do tzw. kontaktów na ˝ywo (IRC, czat),
– omawia warunki korzystania z dost´pnego w sieci oprogramowania (freeware oraz
shareware),
– poznaje zasady wyszukiwania lokalizacji i obiektów na mapach internetowych, uczy
si´ wyznaczania tras
– poznaje zasady stosowania i funkcjonowania praw autorskich,
– poznaje poj´cie „licencja”,
– poznaje produkty i us∏ugi dost´pne w Internecie, które sà chronione prawem autorskim,
– uczy si´ zasad etyki pracy w sieci,
– opisuje korzyÊci wynikajàce z u˝ywania komputera i dost´pnoÊci do informacji,
– poznaje i opisuje zagro˝enia, jakie niesie za sobà u˝ywanie komputera i korzystanie
z wolnego dost´pu do informacji (uzale˝nienie, zagro˝enia fizyczne, moralne, psychiczne, spo∏eczne),

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

– poznaje i omawia kodeks internauty.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– potrafi wys∏aç odpowiednio sformu∏owanà wiadomoÊç pocztowà,
– umie dodaç za∏àcznik do przesy∏anej wiadomoÊci,
– potrafi wykorzystaç ksià˝k´ adresowà w celu usprawnienia przesy∏ania poczty skierowanej do wielu adresatów,
– potrafi nawiàzaç kontakt z innymi i funkcjonowaç w grupie dyskusyjnej,
– potrafi korzystaç z internetowych pogadanek (IRC, czat),
– rozró˝nia poj´cia zwiàzane z dost´pnymi w sieci programami (freeware oraz shareware),
– na mapach internetowych potrafi wyszukaç i zlokalizowaç ró˝ne obiekty, wyznaczaç
trasy
– wie, co to sà prawa autorskie,
– zna poj´cie „licencji“,
– uÊwiadamia sobie, jakie produkty i us∏ugi dost´pne w sieci obj´te sà ochronà praw
autorskich,
– zna i stosuje zasady etykiety obowiàzujàce w Internecie,
– potrafi wskazaç korzyÊci wynikajàce z u˝ywania komputera i dost´pnoÊci do informacji, rozumie i wyszczególnia zagro˝enia wynikajàce z u˝ywania komputera i korzystania z wolnego dost´pu do informacji (uzale˝nienie, zagro˝enia fizyczne, moralne, psychiczne, spo∏eczne),
– wyszczególnia i zna zasady obowiàzujàce ka˝dego u˝ytkownika sieci internetowej.
Wychowanie
Uczeƒ:
– przygotowuje si´ do aktywnego i odpowiedzialnego ˝ycia w spo∏eczeƒstwie informacyjnym,
– rozwija zainteresowania,
– dostrzega korzyÊci i zagro˝enia zwiàzane z rozwojem technologii informacyjnej,
– przyjmuje postaw´ szacunku dla pracy innych,
– dà˝y do podnoszenia swoich umiej´tnoÊci,
– dà˝y do osiàgni´cia dojrza∏oÊci emocjonalnej i moralnej,
– odró˝nia w ˝yciu codziennym wartoÊci od antywartoÊci,
– jest samodzielny w wyrabianiu i wypowiadaniu w∏asnej opinii o problemach,
– jest samodzielny w podejmowaniu decyzji,
– ma ÊwiadomoÊç odpowiedzialnoÊci za podejmowane decyzje.
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XI. O podstawowych poj´ciach stosowanych w informatyce, algorytmach oraz technologii informatycznej
i przysz∏oÊci informatyki
TreÊci nauczania
• Technologia informacyjna a informatyka
• Podstawowe poj´cia informatyczne (system dwójkowy, bit, bajt, program)
• Algorytmy
• W jakim kierunku zmierza technologia informacyjna?
• Miejsce technologii informacyjnej w edukacji
• Jak mo˝e wyglàdaç szko∏a przysz∏oÊci?
Osiàgni´cia ucznia
WiadomoÊci
Uczeƒ:
– poznaje ró˝nice mi´dzy informatykà a technologià informacyjnà,
– omawia poj´cia informatyczne (system dwójkowy, bit, bajt, program),
– poznaje i omawia poj´cie „algorytmu“,
– opisuje przyk∏ady prostych algorytmów,
– uczy si´ sposobów przedstawiania algorytmów (opis s∏owny, lista kroków, schemat
blokowy),
– opisuje przysz∏à wizj´ rozwoju, zastosowaƒ i mo˝liwoÊci technologii informacyjnej,
– omawia rol´ i miejsce technologii informacyjnej w edukacji,
– opisuje, jak dzi´ki rozwojowi nauki i techniki, mo˝e wyglàdaç szko∏a przysz∏oÊci.
Umiej´tnoÊci
Uczeƒ:
– potrafi zdefiniowaç poj´cie „informatyka”,
– umie okreÊliç znaczenie poj´cia „technologia informacyjna“,
– zna podstawowe poj´cia informatyczne (system dwójkowy, bit, bajt, program),
– zna poj´cie „algorytmu“,
– potrafi podaç przyk∏ady algorytmów z codziennego ˝ycia,
– umie przedstawiç przyk∏ad prostego algorytmu w postaci opisu s∏ownego,
– umie przedstawiç przyk∏ad prostego algorytmu w postaci listy kroków,
– umie przedstawiç przyk∏ad prostego algorytmu w postaci schematu blokowego,
– przedstawia w∏asne wizje rozwoju technologii informacyjnej w przysz∏oÊci,
– potrafi wskazaç podstawowe zastosowania komputera w szkole,
– dostrzega korzyÊci z zastosowania techniki komputerowej w codziennym ˝yciu,
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– rozumie wp∏yw rozwoju technologii informacyjnej na prac´ i codzienne ˝ycie cz∏owieka.
Wychowanie
Uczeƒ:
– samodzielnie i logicznie myÊli,
– wykorzystuje myÊlenie algorytmiczne w rozwiàzywaniu problemów za pomocà komputera
– przygotowuje si´ do aktywnego i odpowiedzialnego ˝ycia w spo∏eczeƒstwie informacyjnym
– dà˝y do poszerzania swoich umiej´tnoÊci,
– rozwija wyobraêni´,
– jest samodzielny w wyrabianiu i wypowiadaniu w∏asnej opinii o problemach.
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VI. Procedury osiàgania celów
G∏ównym organizatorem procesu kszta∏cenia jest nauczyciel. Jednak˝e osiàgni´cie
celów nauczania i wychowania wymaga w∏aÊciwej wspó∏pracy i wysi∏ku, zarówno nauczyciela, jak i uczniów. Konieczna jest te˝ w∏aÊciwa atmosfera, majàca decydujàcy
wp∏yw na osiàgane wyniki. Nauczyciel powinien tak organizowaç zaj´cia informatyki,
aby czas przeznaczony na przekazywanie wiadomoÊci teoretycznych ograniczyç
do minimum. Podstawà osiàgni´cia sukcesów ucznia jest bowiem praktyczne dzia∏anie z wykorzystaniem komputera, a wi´c konieczne sà çwiczenia i zadania praktyczne.
Wa˝ne jest tak˝e proponowanie uczniom zadaƒ o odpowiednim stopniu trudnoÊci
– na miar´ ich mo˝liwoÊci i zdolnoÊci. Wspólnà prac´ nauczyciela i ucznia powinny cechowaç stosunki wzajemnego szacunku, ch´ci pomocy i zach´ty do uczenia si´. Równie istotny jest w∏aÊciwy i czytelny sposób kontrolowania wiedzy i jej ocenianie.
G∏ównym zadaniem szko∏y w trakcie realizacji programu nauczania informatyki jest
przygotowanie uczniów do ˝ycia w spo∏eczeƒstwie informacyjnym. Ponadto: zainteresowanie uczniów wykorzystaniem komputera do rozwiàzywania codziennych problemów, aby traktowa∏ komputer jako bardzo funkcjonalne narz´dzie, skuteczne
i atrakcyjne. Wa˝nà rolà nauczyciela jest wskazanie i uÊwiadomienie uczniom ich
ewentualnych uzdolnieƒ i zainteresowaƒ, które mog∏yby pomóc w podj´ciu decyzji
o wyborze kierunku kszta∏cenia. Wreszcie zadaniem nauczyciela jest takie zorganizowanie procesu kszta∏cenia, aby uczeƒ sta∏ si´ stronà aktywnà tego procesu i ch´tnie
si´ uczy∏.
Nauczyciel powinien byç organizatorem zaj´ç, a ponadto pami´taç, aby:
– byç dobrze przygotowanym do prowadzenia zaj´ç,
– w∏aÊciwie i ciekawie dobieraç zadania praktyczne, co gwarantuje zrozumienie przez
uczniów problemów i pozwala im osiàgnàç konkretne umiej´tnoÊci,
– zadania by∏y ze sobà powiàzane i w procesie uczenia stanowi∏y pewnà ca∏oÊç,
– treÊç zadaƒ dotyczy∏a przede wszystkim problemów codziennego ˝ycia,
– uczniowie mogli pracowaç z podr´cznikiem i innymi Êrodkami dydaktycznymi,
– uniknàç monotonii w prowadzeniu lekcji, czyli w∏aÊciwie dobieraç formy prowadzenia zaj´ç,
– w trakcie rozwiàzywania okreÊlonych problemów uczniowie mogli pracowaç nie tylko samodzielnie, ale i w grupach.
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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 obserwowaç i dbaç aby – w miar´ mo˝liwoÊci – uczeƒ zdolniejszy pracowa∏ z uczniem s∏abszym
przy jednym stanowisku.
W celu usprawnienia procesu kszta∏cenia nauczyciel powinien proponowaç
uczniom zadania domowe. Powinny one w g∏ównej mierze dotyczyç tych treÊci programu, których zrealizowanie nie wymaga posiadania przez ucznia komputera, czyli
teorii, przemyÊleƒ lub sposobów gromadzenia materia∏u.

VII. Metody oceniania osiàgni´ç ucznia
Ocenianie osiàgni´ç uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i post´pów w opanowaniu przez uczniów wiadomoÊci i umiej´tnoÊci. To rozpoznanie
dokonywane jest na podstawie obowiàzujàcych wymagaƒ edukacyjnych zawartych
w podstawie programowej i realizowanych programach nauczania. Odzwierciedleniem
oceniania jest oczywiÊcie ocena. Wymagania dotyczàce poszczególnych ocen wyznacza Wewnàtrzszkolny Regulamin Oceniania i Promowania.
Dla tak specyficznego przedmiotu, jakim jest informatyka, trudno jest sprecyzowaç
wymagania. Nie∏atwo jest tak˝e oceniç wiedz´ i umiej´tnoÊci ucznia za pomocà typowych form oceniania, na przyk∏ad pracy klasowej, sprawdzianu czy pracy domowej.
Wydaje si´ oczywiste, ˝e podstaw´ oceniania w tym przedmiocie stanowi przede
wszystkim samodzielne wykonywanie çwiczeƒ praktycznych w trakcie zaj´ç, ale tak˝e
zaanga˝owanie ucznia, samodzielne myÊlenie, aktywne uczestnictwo w lekcjach, ch´ç
niesienia pomocy innym uczniom.
Pami´tajmy jednak, ˝e uczniowie muszà znaç kryteria ocen. Nie oceniajmy prac
ucznia subiektywnie. Podejmujmy na przyk∏ad próby wystawiania dwóch ocen jednego zadania, na przyk∏ad jednej oceny za poziom wiedzy i umiej´tnoÊci, drugiej za walory artystyczne. Mog∏oby to dotyczyç g∏ównie oceniania pracy w programach graficznych, ale i wyglàdu dokumentu tekstowego, formatowania arkusza kalkulacyjnego,
projektu bazy danych.
Metody sprawdzania osiàgni´ç ucznia powinny i nauczycielowi, i oczywiÊcie uczniowi daç odpowiedê na pytania: Co ju˝ wiem?, Co potrafi´ zrobiç?, Na ile sprawnie pos∏uguj´ si´ komputerem, chcàc wykonaç okreÊlone zadanie?
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Zadania sprawdzajàce osiàgni´cia uczniów mo˝na podzieliç na cztery grupy:
A. egzekwujàce zapami´tanie,
B. wyjaÊniajàce stopieƒ zrozumienia,
C. sprawdzajàce, czy zdobyte umiej´tnoÊci sà wykorzystywane w sytuacjach typowych
– przeçwiczonych w trakcie zaj´ç,
D. sprawdzajàce, czy uczeƒ poradzi sobie w sytuacjach problemowych, czy b´dzie
w stanie sam dojÊç do w∏aÊciwego rozwiàzania (samodzielne penetrowanie mo˝liwoÊci, np. poszczególnych programów).
Nauczyciel powinien si´ staraç, aby przy formu∏owaniu zadaƒ sprawdzajàcych reprezentowane by∏y wszystkie grupy zadaƒ, jednak normà oceniania wymagaƒ podstawowych
powinny byç zadania z grupy B oraz C. Mo˝na stosowaç klasyczne testy z zadaniami otwartymi (typu: podaj krótkà odpowiedê lub uzupe∏nij zdanie) lub zamkni´tymi (odpowiedzi
do wyboru). Jednak z pewnoÊcià w nauczaniu informatyki najw∏aÊciwsze sà zadania praktyczne, czyli ocena efektów pracy ucznia przy komputerze.
Przyk∏adowe zadania dla poszczególnych grup:
Grupa A
– Katalog s∏u˝y do...
– Czy plik s∏u˝y do porzàdkowania zapisu na dysku? TAK/NIE
– Czy wciÊni´cie klawisza Shift i jednoczesne uderzanie w klawisze klawiatury umo˝liwi
pisanie tekstu du˝ymi literami? TAK/NIE
– Skrót tworzy si´ w celu...
– Co to jest formatowanie tekstu?
– Wymieƒ podstawowe elementy arkusza kalkulacyjnego.
– Wymieƒ elementy sk∏adajàce si´ na adres strony Web.
– Czy ten adres elektronicznej skrzynki pocztowej jest poprawny? Odpowiedê uzasadnij. wpiast.friko7.onet.pl
Grupa B
– Podaj przyk∏ad drzewa folderów.
– Co to jest Êcie˝ka dost´pu?
– Podaj, z jakich elementów sk∏ada si´ nazwa pliku.
– Wymieƒ dwa sposoby zmiany nazwy folderu.
– Podaj metody zaznaczania fragmentów tekstu.
– Podaj formu∏´ dodawania w MS Excelu.
– Omów budow´ bazy danych.
– Jakie znasz rodzaje relacji zachodzàcych pomi´dzy tabelami bazy danych?
– Czym si´ ró˝ni modelowanie od symulacji komputerowej?
– Z jakich elementów zbudowany jest adres internetowy?
– Czym si´ ró˝nià wirusy od robaków?
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Grupa C
– Dokonaj formatowania dyskietki A.
– Utwórz podanà struktur´ folderów.
– Znajdê na dysku plik o nazwie config.sys.
– Stwórz prezentacj´ na temat „Reklama twojej szko∏y”.
– Wykonaj adiustacj´ tekstu (wg wzoru).
– Sporzàdê wzór zaproszenia na zabaw´ szkolnà.
– Wykonaj zestawienie ró˝nicy temperatur i opadów dla Gdyni i Warszawy. Przedstaw
wyniki na wspólnym wykresie.
– Wykonaj projekt strony tytu∏owej do gazetki szkolnej.
– Napisz i wyÊlij (pod wskazany adres) wiadomoÊç za pomocà poczty elektronicznej.
Grupa D
– Wykorzystujàc mo˝liwoÊci programu graficznego, wykonaj pomoc dydaktycznà (np.
elementy okna systemy Windows).
– Zaprojektuj wzór dyplomu, listu gratulacyjnego oraz zaproszenia z okazji Szkolnego
Dnia Sportu.
– Wykonaj projekt szkolnej internetowej strony WWW.
– Korzystajàc z Internetu oraz innych êróde∏ wyszukaj i zgromadê informacje, rysunki
i zdj´cia dotyczàce historii obrony Westerplatte. Pos∏ugujàc si´ programem MS PowerPoint, przygotuj prezentacj´ na ten temat. B´dzie mo˝na jà wykorzystaç na lekcji historii. Zakres i szczegó∏y omów z nauczycielem przedmiotu.
– Jakie znasz metody budowania bazy danych (oprócz MS Access)?
Propozycje ocen:
Ocena niedostateczna – otrzymuje jà uczeƒ, który:
– nie potrafi wykonaç na komputerze prostych zadaƒ,
– nie rozumie problemów, które przed nim postawiono,
– nie opanowa∏ postawowych umiej´tnoÊci zawartych w podstawie programowej,
– nie potrafi rozwiàzaç postawionego przed nim problemu, nawet z pomocà nauczyciela
– nie potrafi nawet w minimalnym stopniu radziç sobie z problemem,
– nie posiada minimalnej wiedzy dotyczàcej wymaganych umiej´tnoÊci,
– lekcewa˝y przedmiot i nie wykazuje ch´ci wspó∏pracy.
Ocena dopuszczajàca – otrzymuje jà uczeƒ, który:
– czasami potrafi wykonaç na komputerze proste zadania,
– nie rozumie do koƒca problemów, które przed nim postawiono,
– nie potrafi rozwiàzaç postawionego przed nim problemu, jednak z pomocà nauczyciela potrafi wykonaç i rozwiàzaç proste zadania,
– opanowa∏ cz´Êç umiej´tnoÊci zawartych w podstawie programowej,
– wykazuje ch´ci do pracy.
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Ocena dostateczna – otrzymuje jà uczeƒ, który:
– widoczne braki w wiedzy i umiej´tnoÊciach nadrabia ch´cià wykonania zadania.
– nie rozumie problemów, które przed nim postawiono,
– stara si´ pracowaç samodzielnie i zgodnie z poleceniami, wykorzystuje przy tym
w sposób poprawny podstawowe funkcje programu,
– w pracy pope∏nia cz´sto b∏´dy,
– nie przywiàzuje wagi do estetycznego wyglàdu swojej pracy.
Ocena dobra – otrzymuje jà uczeƒ, który:
– wykazuje dobry poziom wiedzy o programie i jego funkcjach,
– samodzielnie wykonuje zadania,
– pope∏nia tylko nieliczne b∏´dy,
– wykonuje prace estetyczne,
– do rozwiàzania problemu stosuje szablonowe rozwiàzania.
Ocena bardzo dobra – otrzymuje jà uczeƒ, który:
– wykazuje i potrafi wykorzystaç wiedz´ o funkcjach programu,
– biegle wykorzystuje urzàdzenie peryferyjne,
– w∏aÊciwie i samodzielnie dobiera materia∏y potrzebne do realizacji zadaƒ,
– do rozwiàzania problemu potrafi zastosowaç ró˝ne metody,
– wykonuje prace estetyczne i przemyÊlane nie pope∏niajàc ˝adnych b∏´dów.
Ocena celujàca – otrzymuje jà uczeƒ, który:
– stosuje i wykorzystuje zaawansowane funkcje programu nieomawiane na zaj´ciach,
– dysponuje wiedzà wykraczajàcà poza wymagania programowe,
– samodzielnie dostrzega i rozwiàzuje problemy,
– proponuje i wykonuje wyjàtkowo przemyÊlane, funkcjonalne i estetyczne projekty,
– uczestniczy w konkursach i zajmuje w nich punktowane miejsca,
– z w∏asnej inicjatywy pomaga innym.
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VIII. Ârodki techniczne
i oprogramowanie
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 programu nauczania informatyki powinna odbywaç si´ w
szkolnych pracowniach komputerowych, które zapewniajà uczniom samodzielnà prac´ – najlepsze rozwiàzanie (niestety jeszcze rzadkie) to jeden uczeƒ i jedno stanowisko komputerowe. Ponadto:
– komputery w pracowni powinny byç po∏àczone w sieç lokalnà, zapewniajàcà dost´p
do wydzielonych zasobów serwera,
– ka˝demu uczniowi mo˝na przydzieliç okreÊlonà przestrzeƒ dyskowà w postaci folderu; w nim uczeƒ zapisywaç b´dzie swoje prace wykonywane na lekcji,
– z ka˝dego uczniowskiego stanowiska powinien istnieç dost´p do Internetu,
– stacje robocze powinny byç komputerami umo˝liwiajàcymi korzystanie z programów multimedialnych dost´pnych na p∏ytach CD/DVD,
– w pracowni powinna znajdowaç si´ drukarka oraz skaner,
– 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,
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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 oprogramowanie, na przyk∏ad program GIMP (freeware), program CorelDRAW (wersja 30dniowa).
Nale˝y do∏o˝yç wszelkich staraƒ, aby na bie˝àco uzupe∏niaç oprogramowanie edukacyjne, pozwalajàce wykorzystaç komputer do poszerzania wiedzy uczniów w ró˝nych obszarach nauczania.

NOTATKI
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