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1. Podstawa programowa – zajęcia komputerowe 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) określono m.in. 
podstawę programową do zajęć komputerowych dla II etapu edukacyjnego: 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z 
korzystaniem z komputera i Internetu. 

II. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
III. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, 

tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. 
IV. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. 
V. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:  
1.1. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych; 
1.2. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy; 
1.3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z 

nich; 
1.4. korzysta z pomocy dostępnej w programach; 
1.5. posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym; 
1.6. przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z 

niewłaściwego korzystania z komputera. 
2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:  

2.1. komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety; 
2.2. korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, 

np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych. 
3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:  
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3.1. wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje 
techniczne i zasoby Internetu); 

3.2. selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje; 
3.3. wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach; 
3.4. opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej. 

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych 
liczbowych. Uczeń:  
4.1. tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki  

a)posługuje się kształtami, b)barwami, c)przekształcaniem obrazu, d)fragmentami innych obrazów; 
4.2. opracowuje i redaguje teksty  

a)listy, b)ogłoszenia, c)zaproszenia, d)ulotki, e)wypracowania, f) stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie 
formatowania akapitu i strony,g) łączy grafikę z tekstem; 

4.3. wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje; 
4.4. przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne. 

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeń:  
5.1. za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie; 
5.2. uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje 

decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień. 
6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:  

6.1. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania 
realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów; 

6.2. korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) 
z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy. 

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie 
komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń:  
7.1. opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym; 
7.2. szanuje prywatność i pracę innych osób; 
7.3. przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia. 
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Warunki realizacji: 

Zaleca się, aby podczas zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu. Podczas prac nad 

projektami (indywidualnymi lub zespołowymi) uczniowie powinni mieć również możliwość korzystania z komputerów, w zależności 

od potrzeb wynikających z charakteru zajęć, realizowanych celów i tematów.  

1) Opis programu i sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej: 

 

  Program autorski jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; oraz z podstawą programową kształcenia 

ogólnego dla 2 etapu edukacyjnego.  

 Program podzielony jest na ważne działy: 

 

I Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem zaczyna przygodę z komputerem, wprowadza młodego 

człowieka w świat cyfrowy bezpiecznie i odkrywa w nim nie tylko swoje wdzięki ale również wnętrze tej skomplikowanej maszyny. 

Uczeń korzysta z oprogramowania, zapisuje i przechowuje dokumenty pod nazwami plików. Ważne jest to, że temat bezpiecznej 

pracy powraca i utrwala się jak nawyk. 

 

II Opracowujemy  ładnie wyglądające dokumenty tekstowe w dowolnym edytorze tekstu uczniowie uczą się działania 

edytorów tekstu, poznają narzędzia do ich tworzenia, piszą teksty, formatują je, łączą grafikę z tekstem i innymi dodatkami typu 

kształt, WordArt. Planują rozmieszczenie elementów na stronie, przygotowują dokumenty do wydruku. 

 

III  Internet źródłem informacji, komunikacji i rozrywki to dział wykorzystujący sieć komputerową jako źródło wiedzy i informacji. 

Uczniowie uczą się jak szybko i sprawnie korzystać z internetu, rozróżniają wyszukiwarkę od przeglądarki, znają sztuczki 

ułatwiające wyszukiwanie informacji w internecie oraz umieją znaleźć odpowiednią jakość zdjęcia, mapę, słownik, encyklopedię. 

Znają zagrożenia wynikające z korzystania z internetu. Potrafią określić zasady netykiety. Znają zjawisko cyberprzemocy i wiedzą 

gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia.  

 

IV Komputer jako narzędzie wspomagające pracę i naukę to dział, w którym uczeń uczy się czym są pliki i foldery, jak 

zorganizować pracę na dysku, czym są drzewa folderów. Co to są formaty plików (rozszerzenia) czym się od siebie różnią.  Jak 

zmienić rozszerzenie pliku i dlaczego nie otworzę każdego pliku w każdym programie? 
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V Grafika komputerowa to dział poświęcony tworzeniu własnoręcznych rysunków w dowolnym edytorze grafiki. Uczeń 

samodzielnie tworzy rysunki wykorzystując różne narzędzia edytora. Posługuje się możliwościami rotacji, obrotu obrazu, działa na 

fragmencie grafiki, zmienia rozmiar obrazka zachowując ratio by nie dopuścić do zniekształceń. Tworzy grafikę dodając do niej 

artystyczny tekst. Tworzy fotomontaże. 

 

VI Programowanie praca w środowisku Logo i Baltie. Poznanie zasad pracy w środowisku Logo, język programowania, polecenia, 

procedury. Pisanie swoich programów. Tworzenie rysunków w edytorze postaci i łączenie ich z programem Logo. Poznanie 

środowiska pracy Baltie jako programowanie obiektowe, polecenia, procedury, struktura programu, tworzy proste własne programy, 

animacje w programowaniu. 

 

VII Animacje komputerowe to dział, w którym uczniowie uczą się tworzenia prostych i bardziej skomplikowanych animacji 

komputerowych. Uczeń stara się wykorzystywać własnoręcznie wykonane napisy lub grafikę do tego celu. Może też łączyć oba te 

elementy w jedną całość. Decyduje o ilości klatek, prędkości i efektach wykorzystując różne programy. 

 

VIII Prezentacje multimedialne to rozdział dający uczniom przegląd wszystkich możliwości do tej pory nabytych. Uczeń, który już 

potrafi wykonać ładnie sformatowany tekst, stworzy samodzielnie rysunek ma możliwość połączenia tego w prezentacji 

multimedialnej. Dodając animacje tworzy własny program np. o charakterze edukacyjnym, album, słownik  czy zaprezentuje temat 

na apel w ciekawej formie. 

 

IX Komputerowe wyliczenia   to dział matematyczny ukazujący jak wspaniałym narzędziem matematycznym jest komputer. 

Uczniowie uczą się liczyć wykorzystując formuły, poznają podstawowe funkcje, prezentują obliczenia i badania na wykresie, który 

potrafią samodzielnie sformatować, wykorzystują  różne typy danych w arkuszu: liczbowe, tekstowe, daty, procenty.  

 

  

 

Rozszerzeniem dla programu autorskiego jest innowacja pedagogiczna Cyfrowym okiem napisana przez autorkę. 

Jej celem jest praca z uczniem zdolnym, aktywnym rozszerzająca zagadnienia podstawy programowej. Zagadnienia zawarte  

w innowacji pozwalają zindywidualizować pracę na zajęciach komputerowych i poszerzyć treści kształcenia o nowe umiejętności.  
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2) zawiera: 

a)Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 

 

 Głównym celem nauczania na zajęciach komputerowych w szkole podstawowej jest: 

 wyposażenie uczniów w zasadniczą wiedzę o technice komputerowej  

 umiejętności pozwalające poradzić sobie samodzielnie w stworzeniu tekstu,  

 tworzeniu grafiki komputerowej,  

 wykonywaniu obliczeń, 

  tworzeniu prezentacji multimedialnych  

 prostego programowania  

 wyszukiwania informacji w różnych źródłach  

 bezpiecznego posługiwania się komputerem i siecią komputerową zgodnie z zasadami netykiety,  
niezbędną na dalszych etapach edukacyjnych oraz powiązanych z nią umiejętności.  

Umiejętności ponadprzedmiotowe zawarte w programie:  

 Czytanie  

 Myślenie matematyczne 

 Myślenie naukowe 

 Komunikowanie się w języku ojczystym i obcym 

 Umiejętność uczenia się 

 Umiejętność pracy zespołowej.  
 

Cele kształcenia (ponadprzedmiotowe) zawarte w programie:  

Uczeń: 

 Zdobywa sprawność uważnego słuchania, cichego czytania ze zrozumieniem oraz umiejętność rozumienia treści i poleceń 

 Zdobywa umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości, a także ich porządkowania 

 Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie do dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego. 

 Uczy się odbierać teksty świadomie i refleksyjnie.  

 Kształtuje swoją wrażliwość, gust estetyczny, poczucie własnej tożsamości i postawę patriotyczna. 

 Uczeń zdobywa umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie na tematy poruszane na zajęciach, związane z 
przedmiotem i własnych zainteresowań.  
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 Uczeń dba o poprawność wypowiedzi własnych, ich formę. 

 Wykorzystując posiadane umiejętności, rozwija swoja wiedzą o komputerach oraz swoich zainteresowania.  

 Skutecznie komunikuje się w różnych sytuacjach.  

 Kształci umiejętności negocjowania, formułowania własnych sądów, argumentowania.  

 Planuje, organizuje i ocenia własne uczenie się. 

 Wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce.  
 

Cele, o które program został poszerzony: 

 Uczeń:  

 

 Pozyskuje sporą wiedzę informatyczną pozwalającą mu poruszać się samodzielnie w problematyce cyfrowej 

 Uczeń twórczo myśli i szuka kreatywnych rozwiązań 

 Doskonali umiejętność mądrego i krytycznego odbioru środków masowego przekazu i etycznego postępowania w sieci 

 Tworzy kompozycje wg własnego pomysłu, niecodzienne, inspirowane jedynie własną wyobraźnią 

 Pozyskuje informacje o urządzeniach wejściowych i wyjściowych, a także na nich pracuje 

 Rozbudza swoje zainteresowania i pasje 
 

 

 

 

b) Treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

 

KLASA  4 
nr lekcji Temat Realizacja podstawy 

programowej 

I Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem 
 

1.  Regulamin pracowni komputerowej- dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych   
z zachowaniem poszanowania dla sprzętu komputerowego. 
 

1.6 
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2. Poznajemy zastosowania komputerów w otoczeniu. Komputer pomaga w wielu 
zawodach, nauce i osobom niepełnosprawnym. 
Zadanie domowe: 
Wymień  5 innych niż na lekcji zawodów, w których wykorzystywany jest komputer. 
Napisz w jakich czynnościach wspomaga pracę człowieka. 
 

7.1 

3-4 Poznajemy klawiaturę- jak pogrupowane są klawisze, funkcje przycisków specjalnych, 
sztuczki skrótów klawiaturowych. 
 
 

1.4 

5. Poznajemy budowę okna programu. Rodzaje okien, wykonujemy operacje na oknach 
programu 
 

1.1 

6. Rola okien dialogowych i okien komunikatów. 
 

1.2 

7. Zaglądamy do wnętrza komputera 
 

1.5 

8. Rodzaje komputerów- stacjonarne, przenośne, typu PC i Mac. 
 

1.5 

9. System operacyjny najważniejszym programem komputerowym, Rodzaje systemów.  
 

1.1 

10 Jednostki i rodzaje pamięci komputerowej. 
 

1.5 

11. Urządzenia wejścia i wyjścia i ich zadania. 
Zadanie domowe: 
Poszukaj i pooglądaj różne rodzaje ploterów i tabletów graficznych w zbiorach 
internetowych. 
 

1.5 

12. Uczymy się zapisywać pliki na komputerze- miejsce (folder) i nazwa (plik). 
 

1.3 

13. Zapisywanie plików komputerowych w różnych lokalizacjach.- ćwiczenia. 
 

7.2 
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14. Dopisywanie do pliku- ćwiczenia. 
 

1.3 

II Opracowujemy  ładnie wyglądające dokumenty tekstowe w edytorze tekstu. 
 

15. Poznajemy okno edytora tekstu, tworzymy pierwszy tekst i zapisujemy go. 
 

4.2 

16. Uczymy się stosować spacje w tekście i wstawiać akapity. 
 

4.2.f 

17. Poznajemy sztuczki w szybkim zaznaczaniu fragmentów tekstu komputerowego i  
formatowania go. 
 

4.2.f 

18. Tworzymy listy wypunktowane i listy numerowane 
 

4.2.a 

19. Uatrakcyjniamy tekst dodatkami typu kształt, formatowanie kształtów i łączenie ich  
z tekstem. 
 

4.2.e 

20. Wstawiamy do tekstu grafikę i łączymy ją z tekstem. 
 

4.2.g 

21. Uczymy się tworzyć niepowtarzalny artystyczny tekst np. WordArt. 
 

4.2.g 

22. Uczymy się tworzyć ogłoszenie- dodajemy elementy graficzne do tekstu. 
 

4.2.b 

23. Tworzymy ładnie wyglądające zaproszenie- formatowanie dokumentu  
np. dwustronnego w wydruku. 
 

4.2.c 

24.- 25. Wstawiamy tabelę do tekstu i uczymy się ją formatować- kalendarz. 
Zadanie domowe: 
Zbuduj dokument tekstowy, w którym wypiszesz swój plan tygodniowy z zajęciami 
dodatkowymi, zastosuj tabelę. Wstaw grafikę pasującą do tekstu. 
 

4.2.d 

26. Korzystamy z czcionki obrazkowej Wingdings i Webdings. Jak stworzyć zabawny 
tekst? 

4.2.d 
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Zadanie domowe: 
Zabaw się w detektywa i rozkoduj zakodowany przez nauczyciela tekst. 
 

III Internet źródłem informacji, komunikacji i rozrywki 
 

27. Adres i strona internetowa, przeglądarka i wyszukiwarka internetowa. Korzystamy  
z tych narzędzi. 
 

3.1 

28. Przeszukujemy internet w poszukiwaniu potrzebnych  informacji stosując różne  
wyszukiwarki i przeglądarki. 
 

3.2 

29. Sztuczki ułatwiające wyszukiwanie potrzebnych informacji. 
 

3.3 

30. Listy elektroniczne- adres e-mail. Korzystanie z poczty, dodawanie załączników. 
 

2.2 

31. Netykieta- etykieta w sieci, którą trzeba stosować. Budujemy swój własny kodeks 
postępowania. 
 

2.1 

32.  „Owce w sieci”- oglądamy film o właściwym postępowaniu w sieci. 
 
Zadanie domowe: 
Na podstawie obejrzanego filmu i pogadanki na lekcji napisz 9 przestróg  
dla użytkowników internetu.  
 

7.3 

33. Cyberprzemoc- spotkanie z policjantem  
(raz na cykl 3 letni). 
 

7.3 

34. Kiedy i jak korzystać ze słowników, encyklopedii i źródeł elektronicznych. 
 

6.2 

35. Wirtualna wędrówka po naszej okolicy- korzystanie z map Google. 
 

3.3 
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KLASA  5 
nr lekcji Temat Realizacja podstawy 

programowej 

IV Komputer jako narzędzie wspomagające pracę i naukę 

36. Tworzymy foldery i uczymy się organizacji pracy na dysku. 
 

1.3 

37. Budujemy drzewka folderów- ćwiczenia. 
 

3.2 

38. Nazwa pliku, rodzaje plików i ich rozszerzenia. 
 

3.4 

39. Kopiujemy, przenosimy i usuwamy pliki i foldery. 
 

3.2 

V Grafika komputerowa 

40. Rozpoczynamy pracę w edytorze grafiki- praca z kształtami. 
 

4.1 a 

41. Kopiowanie grafiki w obrębie jednej i dwóch stron. 
 

4.1 d 

42. Obroty obrazu i odbicia lustrzane. 
 

4.1 c 

43. „Projekt okładki książki”- wstawiamy tekst w obszarze grafiki. 
 

4.1 

44. Korzystamy z narzędzia pochyl- „Krajobraz z cieniem”. 
 

4.1 c 

45. „Aleja”- perspektywa w rysunku.  
Wykorzystanie narzędzia „zmień rozmiar”. 
 

4.1 c 

46. „Projekt rakiety kosmicznej” - wykorzystanie linii prostej i siatki. 
 

4.1 a 

47. Tonacje kolorów w projekcie rakiety. 
 

4.1 b 
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48. Korzystamy z krzywej- umiem narysować rybę. 
 

4.1 c 

49. „Akwarium”- wykorzystanie krzywej w projekcie. 
Zadanie domowe: 
Zaprojektuj wymarzony dom z ogrodem. 
 

4.1 b 

50. Rysujemy z użyciem transformacji obrazu- ćwiczenia utrwalające umiejętności  
w edytorze grafiki. 
 
Zadanie domowe: 
Zaprojektuj swój pomysł na ciekawą pracę graficzną. 
 

4.1 c 

51. Uczymy się tworzyć ciekawe fotomontaże.  
 

4.1 d 

52. Rysujemy sylwetkę zwierząt- korzystamy z tabletu graficznego. 
 

4.1 a 

VI Programowanie 

53. Poznajemy program Baltie- tryb Budowanie i Czarowanie. 
 

5.1 

54. Rozpoczynamy programowanie- tryb Nowicjusz w Baltie. 
 

5.1 

55. Piszemy swój pierwszy program i zapisujemy go na dysku. 
 

5.1 

56. Łączenie elementów w bloki-  
struktura programu przy powtórzeniach. 
 

5.1 

57. Kopiowanie i wklejanie fragmentu programu- budujemy ramkę i szachownicę. 
 

5.1 

58. Tworzymy napisy. Właściwości Baltiego. 
 

5.1 

59. Tworzymy sceny do programu.  
 

5.2 



Program autorski do zajęć komputerowych -    mgr Joanna Paluch      2015r. 

 
 

Programujemy grę kółko i krzyżyk i gramy z komputerem. 
 

60. Animacje w programie Baltie. 
Zadanie domowe: 
Zaprogramuj postać kręcącą się w kółko i podnoszącą ręce do góry. 
 

5.1 

61. 
 

Działamy na współrzędnych i zmieniamy pozycje Baltiego. 
 

5.1 

62. 
 

Złożone animacje- Baltie wchodzi do domu, ptaki lecą. 
 
Zadanie domowe: 
Przygotuj animację rybki pływającej tam i z powrotem po ekranie. 
 

5.2 

63. 
 

Sztuczki w programie Baltie. 5.1 

64. Zadania utrwalające i doskonalące w programowaniu. 
 

5.2 

65. Poznajemy program Logomocja i język programowania. 
 

5.1 

66. Piszemy programy rysujące figury geometryczne. Zamieniamy polecenia na procedury. 
 

5.1 

67. Piszemy proste programy: spirala, koło w okręgu, tunel. 
  

5.1 

68. Tworzymy złożone programy- ćwiczenia. 
 

5.1 

69. Zmieniamy postać żółwia,  
korzystamy z polecenia powtórz. 
 

5.1 

70. Tworzymy projekt „Zwierzęta” w kilku krokach. 
 

5.1 

71. Sztuczki ułatwiające rozbudowanie projektu. 
 

5.2 
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KLASA  6 
nr lekcji Temat Realizacja podstawy 

programowej 

VII Animacje komputerowe 

72. Poznajemy edytor postaci Logomocja. Tworzymy pierwszą animację. 
 

4.4 

73. Dodawanie klatek do animacji z użyciem funkcji odbicia obrazu. 
 

4.4 

74. Sztuczki ułatwiające przygotowanie animacji. Kto pierwszy? 
 

4.4 

75. Jak prosto stworzyć animację w programie UnFreez? 
 

4.4 

VIII Prezentacje multimedialne 

76. Poznajemy program do tworzenia prezentacji multimedialnej. Tworzymy pierwszy slajd 
i uczymy się go formatować. 
 

4.4 

77. Dodajemy slajdy do prezentacji i uczymy się animować obiekty na slajdzie. Nasza 
pierwsza prezentacja „Proszowice”. 
 

4.4 

78. Zbieramy informacje i grafikę do prezentacji o Proszowicach.  
Wstawiamy przejścia slajdów i dźwięki w prezentacji prostej. 
 

4.4 

79. Zasada działania prezentacji złożonej. Uczymy się tworzyć hiperłącza na slajdach. 
Oglądamy różne rodzaje prezentacji złożonych. 
 

4.4 

80. „Polska”- opracowujemy pomysł prezentacji złożonej poprzez indywidualnie 
opracowany spis treści.  
 

4.4 

81. Praca nad prezentacją złożoną Polska. 
Zadanie domowe: 
Opracować potrzebne materiały (teksty i grafikę) do prezentacji. 
 

4.4 
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82. Ścieżki ruchu, efekty wejścia i wyróżnienia obiektów. Animacje na slajdach. 
 

4.4 

83. Prezentacja i ocena wykonanych prac POLSKA. 
 

4.4 

84. „Niezwykłe budowle świata”-  album fotograficzny jako rodzaj prezentacji. 
Zadanie domowe: 
Wykonaj album fotograficzny na zadany lub dowolny temat z wykorzystaniem grafiki  
w dużej rozdzielczości. 
 

4.4 

85. Tworzymy edukacyjny projekt grupowy. Opracowanie pomysłu projektu w grupach.  
 

5.2 

86. Praca nad projektem grupowym- zbieranie informacji, zdjęć, materiałów wykorzystując 
zasoby komputera i sieci. 
 

6.1 

87. Korzystanie ze słowników, encyklopedii i programów multimedialnych. Budowanie 
ciekawej prezentacji edukacyjnej- projekt grupowy. 
 

6.2 

IX Komputerowe wyliczenia    

88. Poznajemy elementy budowy okna arkusza kalkulacyjnego i słownictwo z nim 
związane. 
 

4.3 

89. Wykonujemy różne działania w arkuszu. Tworzymy działania złożone. 
 

4.3 

90. Poznajemy funkcje: suma, średnia, max i min. 
 
Zadanie domowe: 
Zanotuj tygodniowe temperatury dzienne i nocne. 
 

4.3 

91. Uczymy się tworzyć i formatować różne rodzaje wykresów. 
 

4.3 

92. Kopiowanie przez przeciąganie i inne sztuczki w Excelu. 
 

4.3 
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93. Praca z obszarem, formatowanie komórki i obszaru. 
 

4.3 

94. Układamy jadłospis dla nastolatka i dorosłego o określonej liczbie kilokalorii. 
  

4.3 

95. Obliczamy pola figur geometrycznych wykorzystując zmienne dane oraz adres  
względny i bezwzględny. 
 

4.3 

100. Zakładamy sklep. Wykorzystujemy narzędzie autosumowanie. 
 

4.3 

 

 

c) Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania 

 

I Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem  

Cele szczegółowe: 

Podczas realizacji zajęć komputerowych nauczyciel powinien wdrażać uczniów do: 

 

• Przestrzegania zasad bezpiecznej pracy z komputerem i zasad bezpiecznego korzystania ze szkolnej pracowni 
komputerowej.  

• Do organizacji pracy z komputerem zgodnej z zasadami ergonomii.  
• Poszanowania pracy innych.  
• Poprawnego posługiwania się podstawowym słownictwem informatycznym. 
• Do przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 
• Wykształcenia nawyku dbania o zdrowie własne i innych. 
• Prowadzenia zdrowego stylu życia.  
• Utrzymywania porządku na dysku komputera i w miejscu pracy 

 

II Opracowujemy  ładnie wyglądające dokumenty tekstowe w dowolnym edytorze tekstu  

Cele szczegółowe: 

 

• Opracowanie i redagowanie tekstów (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania).  
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• Stosowanie podstawowych możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączenie grafiki z tekstem.  
• Dbałości o kulturę języka, walkę z przejawami agresji w języku, wulgaryzmami. 
• Umiejętności pracy w grupie.  
• Dbania o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, wskazując uczniom popełniane błędy. 
• Pisania tekstów w formie opisu, instrukcji, opowiadania.  
• Systematyczności w wykonywaniu zadań i ćwiczeń. 
• Słuchania poleceń nauczyciela.  
• Dbania o porządek na stanowisku komputerowym. 
• Wykazywania się dokładnością i starannością podczas wykonywanej pracy. 
• Odpowiedzialności za powierzone zadania. 
• Przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć. 
• Zwracania uwagi na estetykę i walory artystyczne, literackie tworzonego dokumentu. 

 

III  Internet źródłem informacji, komunikacji i rozrywki  

Cele szczegółowe: 

 

• Wyszukiwanie informacji w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumenty 
techniczne i zasoby internetu). 

• Selekcjonowanie, porządkowanie i gromadzenie znalezionych informacji. 
• Wykorzystywania komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań 
• Poznawania i poszerzania własnych zainteresowani.  
• Poszanowania kultury i tradycji narodu i regionu. 
• Korzystania z legalnego oprogramowania.  
• Umacniania świadomości ekologicznej  
• Poszanowania prywatności i pracy innych osób. 

 

IV Komputer jako narzędzie wspomagające pracę i naukę 

Cele szczegółowe: 

 

• Stosowania legalnego oprogramowania.  
• Systematycznej pracy z poszanowaniem dla pracy innych.  
• Poznania zagrożeń związanych z grami komputerowym oraz korzystaniem z internatu. 
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• Przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pracy. 
• Wykształcenia takich cech charakteru, jak: punktualność, ciekawość świata, rozwaga, krytycyzm, tolerancja i 

odpowiedzialność. 
• Aktywności poznawczej ucznia, pomagać w rozwijaniu jego osobistych zainteresowań.  
• Samokształcenia.  
• Dokładności i staranności w pracy. 
• Patriotyzmu, przez: budowę więzi i poczucie dumy ze szkoły, regionu i ojczyzny, zaangażowanie w życie szkoły.  
• Poznania dziedzictwa kultury regionu i narodowej na tle kultury europejskiej. 
• Kulturalnego rozwiązywania konfliktów.  
• Postaw humanistycznych, np. tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, empatii, szacunku dla innych ludzi, odpowiedzialności. 
• Właściwych zachowań z poszanowaniem prywatności i pracy innych.  

 

 V Grafika komputerowa. 

Cele szczegółowe: 

 

• Tworzenie rysunków i motywów przy użyciu edytora grafiki (posługiwanie się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, 
fragmentami innych obrazów).  

• Łączenie w jednym dokumencie obiektów pochodzących z różnych aplikacji 
• Estetyka wykonywanych prac 
• Kreatywność i twórczość w pracy ucznia 
• Możliwość pracy w różnych edytorach 
• Umiejętność rozróżniania grafiki rastrowej od wektorowej (obiektowej) 

 

VI Programowanie  

Cele szczegółowe: 

 

• Rozwijania i pogłębiania zainteresowań oraz poszukiwania własnych rozwiązań.  
• Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.  
• Wzajemnej pomocy w nauce zachęcając zdolniejszych uczniów do pomocy uczniom słabszym.  
• Systematyczności w pracy.  
• Do podejmowania trudu rozwiązywania zadań problemowych.  
• Umiejętności pracy w grupie.  
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VII Animacje komputerowe  

Cele szczegółowe: 

 

• Tworzenie prostych animacji komputerowych 
• Łączenie elementów stworzonych przez ucznia w animację komputerową 
• Poznanie różnych programów do tworzenia animacji i zasad posługiwania się nimi 
• Rodzaje rozszerzeń w animacjach komputerowych 

 

VIII Prezentacje multimedialne  

Cele szczegółowe: 

 

• Poznanie sposobów identyfikacji różnych postaci informacji (tekstowej, graficznej, dźwiękowej, multimedialnej) i wspólnego 
ich wykorzystania w ramach jednej aplikacji. 

• Tworzenie prostych prezentacji multimedialnych i animacji. 
• Tworzenia złożonych prezentacji multimedialnych i dodawanie do nich plików o różnych rozszerzeniach. 
• Kształtowanie umiejętności pracy twórczej i pracy w zespole 
• Kształcenie odpowiedzialności za powierzone zadania 
• Umiejętność podziału pracy w grupie 

 

 

IX Komputerowe wyliczenia  

Cele szczegółowe: 

 

• Wykonywanie w arkuszu kalkulacyjnym prostych obliczeń. 
• Prezentacja danych na wykresie 
• Posługiwanie się różnymi rodzajami danych: liczbowych, daty, procentowych, itp. 
• Tworzenie formuł i przeliczanie ich 
• Korzystanie z prostych funkcji w arkuszu typu: średnia, suma, max i min i wykorzystanie tych umiejętności w praktyce. 
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 d) Opis założonych osiągnięć ucznia  

 

 

Uczeń:  

  zna zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem (samodzielnie włącza i wyłącza komputer), 

  umie włączyć pożądany program i stosować się do jego instrukcji (okien dialogowych i komunikatów), 

  zna i stosuje zasady gromadzenia i porządkowania informacji i danych na dysku swojego komputera, 

  szanuje pracę swoją i innych, 

  potrafi bezpiecznie zachować się w pracowni komputerowej, 

  szanuje sprzęt komputerowy, 

  tworzy plik komputerowy, 

  Zna budowę nazwy pliku i potrafi odczytać format pliku, 

  rozpoznaje rodzaje plików komputerowych i ich rozszerzenia, 

  umie otworzyć odpowiedni plik w odpowiednim programie, 

  tworzy foldery i buduje oraz porządkuje drzewa folderów, 

  kopiuje i usuwa pliki i foldery, 

  porządkuje pliki w folderach wg np. rozszerzenia, 

 rozumie proces przepływu informacji w Internecie, 

  zna podstawowe prawa dotyczące ochrony wizerunku i prywatnych danych,  

 ustala i chroni bezpieczne hasła, nie udostępnia informacji osobistych, chroni swoje zasoby, 

  szanuje współuczestników usług sieciowych, 

  dba o swój wizerunek w sieci,  

 unika agresji w sieci, 

 wie, które działania w sieci noszą znamiona przestępstwa lub wykroczenia, 

 wie, jak unikać zagrożeń przestępczą działalnością w sieci, 

 potrafi uchronić się przed zagrożeniami płynącymi z globalnej sieci, 

 potrafi odnajdywać w Internecie gry edukacyjne i sprawdzać, a także poszerzać dzięki nim swoją wiedzę, 

 potrafi przedstawić w wybrany sposób: 
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  opinie dotyczące istoty tworzenia i działania serwisów społecznościowych,  

 opinie na temat zagrożeń występujących w Internecie, 

  opinie na temat możliwości wykorzystania mobilnego Internetu, 

  możliwości ochrony danych osobowych użytkowników serwisów internetowych,  

 zasady komunikowania się i współpracy w Internecie, 

  potrafi korzystać z zaawansowanych metod wyszukiwania w sieci,  

  zna zasady prawidłowego odżywiania się młodzieży, 

  wie, jak błędy żywieniowe wpływają na organizm,  

  potrafi przedstawić wydarzenia komputerowe na osi czasu, 

  rozumie przemiany informatyczne zachodzące w ostatnich latach, 

  zna wykorzystanie komputera w różnych zawodach, 

  zna sposoby wykorzystywania komputera i sieci internet przez uczniów, dzieci, dorosłych i niepełnosprawnych, 

 wie, jakie są cechy społeczeństwa informacyjnego, 

 umie korzystać z prostych programów edukacyjnych, 

 zna zasady pracy w grupie, i postępowania w pracowni komputerowej podczas pracy w projektach, 

 opracowuje wytyczne do wywiadu, rozmowy,  

 potrafi przygotować i przeprowadzić wywiad, 

 potrafi zebrać dane do wykresu, 

 wyjaśnia pojęcie grafiki komputerowej i edytora grafiki,  

 rozróżnia narzędzia edytora grafiki,  

 zwraca uwagę na wybór obiektu, ułożenie w kadrze, ustawienie w stosunku do źródła światła itp.,  

 nadaje figurom płaskim wrażenie przestrzenności, stosując poznane narzędzia,  

 potrafi tworzyć galerie obrazów,  

 tworzy własne ikony np. piktogramy informacyjne dla szkoły,  

 rozumie znaczenie doboru kolorów do wykonywanej pracy,  

 potrafi wykonać w edukacyjnym środowisku programistycznym animację,  

 posługuje się z różnymi rodzajami źródeł multimedialnych,  

 potrafi zaprojektować i przekształcić obiekt graficzny,  

 dobiera odpowiednie materiały (zdjęcia, dźwięki) do utworzenia prezentacji,  

 posługuje się programem do tworzenia filmów ze zdjęć, sekwencji wideo i dźwięków,  
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 posługuje się wybranymi językami programowania do stworzenia animacji lub prostych aplikacji,  

 prezentuje w wybranej formie:  

 możliwości zaprezentowania składu i dokonań grupy/zespołu,  

 życie i marzenia mieszkańców swojej miejscowości,  

 dzień z życia szkoły,  

 możliwości komputerowej edycji zdjęć,  

 sposoby projektowania animowanego filmu. 

 rozumie proces przepływu informacji,  

 rozumie pojęcia informacja, komunikacja międzyludzka,  

 potrafi omówić rozwój komunikacji międzyludzkiej,  

 potrafi bezpiecznie stosować komunikatory elektroniczne,  

 zna niebezpieczeństwa w e-komunikacji,  

 zna zasady przepływ informacji pomiędzy szkołą a uczniami. 

 umie efektywnie korzystać z wyszukiwarek internetowych,  

 rozróżnia urządzenia multimedialne wyszukiwania informacji,  

 dokonuje selekcji udostępnianych informacji,  

 ocenia wiarygodność i jakość źródeł,  

 formułuje kryteria wiarygodności informacji,  

 rozumie znaczenie polityki prywatności witryny, 

 wie, jakie możliwości stwarza marketing w sieci,  

 umie odróżnić fakty od opinii,  

 rozumie mechanizmy stosowane w reklamach,  

 potrafi samodzielnie stworzyć tekst komputerowy, 

 formatuje tekst zgodnie z poleceniem, 

 poprawnie zgodnie z zasadami języka polskiego wykorzystuje możliwości poprawy i cofnięcia błędu, 

 formatuje tekst wg własnego wzoru i pomysłu, dobiera formatowanie do treści tekstu, 

  dodaje grafikę do tekstu, 

 potrafi zaprojektować promocję imprezy kulturalnej,  

 potrafi zaproponować promocję szkoły, imprezy szkolnej, okolicy, w której mieszka,  

 rozumie konieczność działań proekologicznych w otoczeniu, umie korzystać z internetowych baz danych udostępnianych przez 
instytucje,  
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  posługuje się internetową encyklopedią, słownikiem,  

  stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych, 

  przedstawiania zebrane przez siebie dane w  postaci graficznej,  

  wie jak obliczyć potrzebne dane,  

  potrafi zaprojektować słownik wirtualny,  

  zna i stosuje podstawowe zasady obowiązujące podczas korzystania z usług sieciowych poczty elektronicznej, 

 posługuje się usługami sieciowymi wyświetlającymi mapy terenu i zdjęcia satelitarne,  

 poznaje miejsca i ich położenie dzięki usługom internetowych lokalizatorów i map,  

 wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od Internetu,  

 potrafi zastosować sieciowe narzędzia do pracy grupowej on-line,  

 dobiera się w grupę i ustala wspólnie z uczestnikami temat projektu grupowego, 

 wspólnie z wybranymi uczniami tworzy edukacyjny projekt grupowy, 

 prezentuje w wybrany sposób edukacyjny projekt grupowy,  

 sprawiedliwie wg ustalonych kryteriów ocenia pracę swoją i innych. 
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e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia: 

 

Celujący  Samodzielnie wykonuje wszystkie zadania teoretyczne i praktyczne przewidziane programem oraz wykazuje 
operatywność w wykorzystaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań trudnych, w nowych 
sytuacjach. 

 Zaangażowany emocjonalnie w pracę klasy, grupy, bardzo aktywny i odpowiedzialny, motywuje innych 
uczestników zajęć do pokonywania trudności. 

 Zachęca do dobrej komunikacji w grupie, wyraża szacunek dla innych pomysłów i ich autorów, podczas 
wykonywania zadań wykazuje się dużą starannością i sumiennością. 

 Przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia, wykonuje prace długoterminowe. 
 Dąży do samodoskonalenia i twórczego rozwoju własnych uzdolnień. 
 Dostosowuje stanowisko pracy do własnych potrzeb, przestrzegając przy tym wszelkich zasad 

bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy. 
 Przejawia inicjatywę, nauczyciel może na niego zawsze liczyć – jest niezawodny. 
 Wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach.  
 Odnosi sukcesy w konkursach informatycznych, oddaje prace do oceny w terminie. 
 Nie marnuje czasu na bezwartościowe gry komputerowe, lecz jeśli traktuje komputer jako źródło 

rozrywki, to umie sobie znaleźć gry naprawdę kształcące i – z moralnego punktu widzenia – bez 
zarzutu. 

Bardzo dobry  Podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych jest samodzielny.  
 Wiedzę  i zadania  twórcze przyswaja i wykonuje systematycznie i umie ją wykorzystać w kolejnych 

zajęciach. 
 Zadania domowe odrabia systematycznie i samodzielnie. 
 Zaangażowany w pracę klasy i grupy, zachęca innych do działania, zazwyczaj odpowiedzialny i 

aktywny. 
 Często zachęca do dobrej komunikacji w grupie, zwykle odnosi się z szacunkiem do innych, jest 

skłonny do kompromisu. 
 Podczas wykonywania zadań wykazuje się starannością i sumiennością. 
 Podejmuje się  prac długoterminowych. 
 Wykorzystuje umiejętności informatyczne na innych lekcjach. 
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 Racjonalnie wykorzystuje czas pracy. 
 Prawidło organizuje stanowisko pracy.  
 Oddaje prace do oceny w terminie. 
 Odpowiednio dobiera  gry komputerowe.  

Dobry  Podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych jest samodzielny, nie zawsze 
jednak staranny i sumienny, brak czasem spójności w jego działaniu. 

 Zaangażowany w pracę klasy i grupy, zachęca innych do działania, zazwyczaj odpowiedzialny i 
aktywny. 

 Często zachęca do dobrej komunikacji w grupie, zwykle odnosi się z szacunkiem do innych, jest 
skłonny do kompromisu. 

 Racjonalnie wykorzystuje czas pracy. 
 Zadania domowe wykonuje samodzielnie z możliwością drobnych błędów,   raczej systematycznie. 
 Stara się oddawać prace do oceny w wyznaczonym terminie. 
 Przyswaja wiedzę zdobytą na lekcjach podczas samodzielnej pracy w   domu, stara się ją 

wykorzystać w zadaniach informatycznych w ramach swoich możliwości. 
 Prawidło organizuje stanowisko pracy.                              

Dostateczny  Podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych zazwyczaj stara się być samodzielny, brak jednak mu 
jeszcze staranności i systematyczności w działaniu. 

 Wybiera z dostępnych zbiorów informacji te, które wolno wykorzystać w pracy. 
 Zaangażowany w pracę klasy, grupy, stara się być aktywny i odpowiedzialny. 
 Czasami zachęca do dobrej komunikacji w grupie, nie zawsze jednak okazuje szacunek innym 

członkom grupy. 
 Niezbyt efektywnie wykorzystuje czas pracy. 
 Dostosowuje się do obowiązujących zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem 
 

 

 

Czcionka pogrubiona: umiejętności obowiązkowe na daną ocenę. 
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Narzędzia pomiaru osiągnięć:  

1. pisemne prace sprawdzające,  
2. praktyczne prace sprawdzające,  
3. odpowiedzi ustne,   
4. prace praktyczne na lekcji,  
5. prace domowe,  
6. obserwacja:  

a. aktywność na zajęciach,  
b. aktywność twórcza,  
c. systematyczność,  
d. postępy,  
e. praca w grupie 
f. umiejętność współpracy,  
g. przygotowanie do lekcji.  

 

 Na początku każdej lekcji trzeba uczniom przypomnieć, co składa się na ocenę. 

 Systematyczność w ocenianiu jest obowiązkiem każdego nauczyciela. 

 Umożliwiam uczniom poprawę źle wykonanego ćwiczenia, co motywuje do dalszej pracy i jest zgodne z założeniami 
oceniania kształtującego. 

 Zawsze pamiętam by uczeń przed rozpoczęciem pracy nad konkretnym zadaniem znał kryteria jego oceny.  

 W trakcie lekcji należy monitorować poziom wykonania zadania i na bieżąco poprawiać błędy.  

 Wymaga to stałej aktywności i zaangażowania nie tylko ucznia, ale przede wszystkim nauczyciela.  

 Należy docenić, pochwalić, podkreślić te elementy, które są najlepiej wykonane.  

 Dbajmy o to, by lekcje były dla uczniów przyjemnością, a nie koniecznością.  

 Zachęcajmy do rozwijania własnych zainteresowań — zadania na tzw. dowolny temat powinny dotyczyć zagadnień z kręgu 
zainteresowań ucznia.  

 Ważne jest nagradzanie uczniów, którzy pomagają innym w pracy..  

 Proponowany sposób informowania ucznia o jego postępach i uzasadnienie oceny:  

 wszystkie oceny muszą być jawne,  

 każda ocena powinna zostać opatrzona komentarzem, co zostało zrobione źle, a co dobrze oraz wskazówkę w jaki sposób 
można poprawić swoją pracę,  
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 każda praca pisemna (sprawdzian, test) powinna zawierać kartotekę odpowiedzi i sposób punktowania, o czym uczeń 
powinien zostać poinformowany i uzyskać wyjaśnienie dotyczące kryteriów oceniania,  

 każdy sprawdzian czy test powinien być poprzedzony lekcją powtórzeniową, na której należy zwrócić szczególna uwagę na 
te zagadnienia, których umiejętności będą sprawdzane,  

 test zawierać powinien wzór odpowiedzi i schemat punktowania, który uczniowie otrzymają na lekcji analizującej wyniki, by 
mieli pełną informację co zrobili dobrze, a co źle,  

 Przygotowanie do lekcji, samodzielność w pracy, prace domowe (jeżeli zostały zadane), aktywność, systematyczność, praca 
w grupie, umiejętność współpracy, prezentacja pracy to również elementy oceny ucznia. 

 Ocenianie na lekcji powinno być zgodne z założeniami szkolnego oraz przedmiotowego systemu oceniania.  

 Wymagania edukacyjne wklejone zostaną do zeszytu przedmiotowego i dostępne będą dla ucznia i rodzica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznikiem do programu jest innowacja programowa autorki programu, jako rozszerzenie programu autorskiego o treści 

przewidziane do realizacji z uczniem zdolnym. 


