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1. Wstęp 
Głównym celem nauczania w szkole podstawowej jest wyposażenie uczniów w zasadniczą 

wiedzę, niezbędną  na dalszych etapach edukacyjnych oraz powiązanych z nią umiejętności 

informatycznych, matematycznych i językowych. Program został przygotowany w celu 

poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów o zakres podstaw programowania w językach 

LOGO, SCRATCH i C++. Podstawową umiejętność obsługi komputera uczniowie nabywają 

już od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Rozwój techniki, umiejętność obsługi urządzeń 

technicznych (w tym komputera) są na takim poziomie, że uczniowie wymagają od 

nauczyciela pokazania nowych możliwości i zastosowania sprzętu elektronicznego. Program 

jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego na II etapie edukacji z przedmiotu 

zajęcia komputerowe i znacząco rozszerza zagadnienia podstawy programowej. 

2. Założenia programu 
Program nauczania został opracowany zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające 

rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803); 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012, Nr 0, poz. 204); 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014, poz. 909); 

Program będzie realizowany w szkolnych pracowniach komputerowych wyposażonych w 

system operacyjny Windows, pakiet biurowy Libre Office, bezpłatne edytory grafiki, Mozilla 

Firefox, , Tux Paint, Tux Math, Tux Typing, bezpłatne narzędzia do programowania, takie jak 

Logo Imagine, Scratch, Dev C++. 

Program jest przewidziany do realizacji w trzech kolejnych latach nauczania informatyki, w 

wymiarze jednej godziny tygodniowo (łącznie 96 godzin).  

3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół 

podstawowych, II etap edukacyjny  - zajęcia komputerowe 
 

Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest: 

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, 

teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom 

uczniów; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 

we współczesnym świecie. 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego 

w szkole podstawowej należą: 



  MAŁY PROGRAMISTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

AUTORZY: JOWITA PANEK I SYLWIUSZ CZADO 4 

 

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, 

wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, 

rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa; 

2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki 

w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych; 

3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach 

empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, 

jak i w piśmie; 

5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 

6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, 

odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 

7) umiejętność pracy zespołowej. 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

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 (posługuje się kształtami, barwami, 

przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów); 

4.2) opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), 

stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i 

strony, 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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4. Treści nauczania 

Program poszarza treści nauczania o zagadnienia związane z programowaniem i 

umiejętności przydatne w życiu codziennym takie jak posługiwanie się aparatem 

fotograficznym, kamerą i umiejętność tworzenia stron internetowych.  

I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem 

 Poznanie i stosowanie bezpiecznych zasad korzystania z darmowego oprogramowania 

pobranego z internetu. 

 Rozpoznawanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego wykorzystania narzędzi 

programistycznych (pisanie wirusów komputerowych) 

 Poznanie sposobów komunikowania się z kompilatorami. 

 Korzystanie z pomocy dostępnej w programach oraz pomocy zdalnej i pomocy 

technicznej. 

 Odczytywanie i prawidłowa interpretacja komunikatów wysyłanych przez programy. 

 Posługiwanie się zaawansowanym słownictwem informatycznym. 

 Posługiwanie się aparatem fotograficznym i kamerą. 

 

II. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-

komunikacyjnych 

 Korzystanie z poczty elektronicznej przy kontaktowaniu się z nauczycielem.   

 Poznanie zasad pracy grupowej. Uczestnictwo w pracach zespołowych, 

porozumiewanie się z innymi osobami podczas realizacji wspólnych programów 

(projektów programistycznych). 

 Świadome rozpoznawanie zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. 

 Umiejętność zamieszczania informacji na stronie internetowej. 

III. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie 

za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji 

multimedialnych i danych liczbowych 

 Wyszukiwanie informacji w różnych źródłach elektronicznych (pomocy technicznej, 

słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumenty techniczne i zasoby 

internetu). 

 Selekcjonowanie, porządkowanie i gromadzenie znalezionych informacji w chmurze 

lub na dyskach sieciowych. 

 Tworzenie rysunków i motywów przy użyciu programu LOGO, SCRATCH. 

 Tworzenie ciekawych kolaży i motywów filmowych 

IV. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem 

komputera 

 Rozwiązywanie problemów matematycznych przy użyciu programów. 

 Tworzenie prostych motywów lub sterowanie obiektem na ekranie za pomocą ciągu 

poleceń. 

 Porozumiewanie się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, 

podejmowanie decyzji w zakresie swoich zadań i uprawnień. 
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V. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych 

dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań 

 Łączenie wiedzy między przedmiotowej w trakcie tworzenie aplikacji komputerowych 

i stron internetowych 

 Poznanie i opisywanie przykładów wykorzystania komputera i sieci internet do 

zdobywania nowej wiedzy z zakresu programowania. 

 Poszanowanie prywatności i pracy innych osób.  

5. Procedury osiągania celów 

I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem 

Szczegółowe cele wychowawcze 

 Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy z komputerem i zasad bezpiecznego 

korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej. 

 Poszanowanie pracy innych. 

 Poprawne posługiwanie się podstawowym słownictwem informatycznym. 

 Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

 Wykształcenie nawyku dbania o zdrowie własne i innych. 

 Utrzymywanie porządku na dysku komputera. 

 

Szczegółowe cele nauczania Czynności uczniów 

Uczeń potrafi: 

 Stosować  bezpieczne zasady korzystania 

z darmowego oprogramowania 

pobranego z internetu. 

 odczytywać i interpretować 

komunikaty wysyłane przez programy, 

 korzystać z zarchiwizowanych danych 

na nośnikach, 

 korzystać z pomocy dostępnej w 

programach, 

 posługiwać się słownictwem 

informatycznym związanym z 

programowaniem, 

 przestrzegać zasad bezpiecznego 

korzystania ze szkolnej pracowni 

komputerowej,  

 ma świadomość zagrożeń 

wynikających z niewłaściwego 

korzystania z komputera. 

 Potrafi odszukać właściwy program w 

Internecie. 

 Umie zainstalować program LOGO, 

SCRATCH oraz DevC++, NVU. 

 Prawidłowo uruchamia i kończy pracę z  

kompilatorem, programem. 

 Poznają pojęcia: kompilator, procedury, 

funkcje. 

 Poznają podstawowe zasady obsługi 

programów: 

o uruchamianie programów, 

o operacje w oknach, 

o prawidłowe zakończenie pracy z 

programem. 

 Obsługują okno programu kompilatora. 

 Poznają podstawowe słownictwo 

informatyczne związane z 

programowaniem. 

 Poznają narzędzia wskazanych 

programów komputerowych i potrafią je 

prawidłowo zastosować. 

 Odczytują i prawidłowo interpretują 
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znaczenie komunikatów wysyłanych 

przez programy 

 Prawidłowo zapisują i przechowują 

wyniki swojej pracy w komputerze i na 

nośnikach elektronicznych, a następnie 

korzystają z nich. 

 Poznają metodę korzystania z pomocy 

wbudowanej w program. 

 Serfują po stronach WWW. 

 Korzystają z pomocy dostępnej w 

programach. 

II. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-

komunikacyjnych 

Szczegółowe cele wychowawcze 

 Przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z interentu. 

 Przestrzeganie zasad właściwego korzystania z dodatkowych źródeł informacji (prawa 

autorskie, sprawdzone źródła informacji). 

 Przestrzeganie wartości, np. uczciwości, szacunku dla innych ludzi, 

odpowiedzialności. 

 Poszanowanie prywatności i pracy innych osób. 

 Stosowanie zasad właściwego zachowania oraz netykiety. 

 

Szczegółowe cele nauczania Czynności uczniów 

Uczeń potrafi: 

 komunikować się za pomocą poczty 

elektronicznej przy kontaktowania się 

z nauczycielem 

 korzystać z poczty elektronicznej przy 

realizacji projektów 

programistycznych  

 Poznają czasopisma i literaturę 

komputerową. 

 Korzystają z poczty elektronicznej  

 Wysyłają list z załącznikiem. 

 Wymieniają się plikami podczas 
tworzenia wspólnego projektu.  

 Zapisują i kompilują  utworzone 
wcześniej pliki. 

 Dokonują prezentacji kodu źródłowego 
programu. 

 Korzystają z poczty elektronicznej 
podczas pracy, komunikując się z 
uczniami i nauczycielem. 

 Wymieniają się plikami podczas 
przygotowania wspólnego projektu.  

 Zwracają uwagę na konieczność 
tworzenia kopii zapasowych ważnych 
plików. 

III. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł 

Szczegółowe cele wychowawcze. 
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 Przestrzeganie zasad dobrego zachowania oraz zasad netykiety. 

 Krytyczna postawa wobec informacji (danych) odszukanych za pomocą internetu. 

 Przestrzeganie zasad właściwego korzystania z dodatkowych źródeł informacji (prawa 

autorskie, sprawdzone źródła informacji). 

 Postawa obywatelska, współdziałania w zespole. 

 Dociekliwość poznawcza, bazująca na rzetelnej informacji. 

 

Szczegółowe cele nauczania Czynności uczniów 

Uczeń potrafi: 

 wyszukiwać informacji w różnych 

źródłach elektronicznych (słowniki, 

encyklopedie, zbiory biblioteczne, 

dokumenty techniczne i zasoby 

internetu), 

 selekcjonować, porządkować i 

gromadzić znalezione informacje w 

chmurze lub na dyskach sieciowych, 

 tworzyć rysunki i motywy przy użyciu 

programu LOGO, SCRATCH. 

 Wyszukują informacje w różnych 

źródłach elektronicznych. 

 W sposób zgodny z prawem korzystają 

z zasobów sieci internet..  

 Tworzą programy zawierające grafiki 
pozyskane z internetu. 

 Selekcjonują, porządkują i gromadzą 

znalezione informacje. 

 Wykorzystują, stosownie do potrzeb, 

informacje w różnych formatach. 

 Wykorzystują informacje zapisane 
w zbiorach znajdujących się w chmurze. 

 Tworzą różne figury geometryczne za 
pomocą procedur w LOGO  

IV. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem 

komputera 

Szczegółowe cele wychowawcze 

 Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz poszukiwanie własnych rozwiązań. 

 Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. 

 Wzajemna pomoc w nauce zachęcająa zdolniejszych uczniów do pomocy uczniom 

słabszym. 

 Systematyczność w pracy. 

 Kulturalne rozwiązywanie konfliktów.. 

 Zachowania z poszanowaniem prywatności i pracy innych. 

 

Szczegółowe cele nauczania Czynności uczniów 

Uczeń potrafi: 

 rozwiązywać problemy matematyczne 

przy użyciu programów. 

 tworzyć proste motywy lub sterować 

obiektem za pomocą ciągu poleceń, 

 porozumiewać się z innymi osobami 

podczas realizacji wspólnego projektu,  

 podejmować decyzje w zakresie swoich 

zadań i uprawnień. 

 wykorzystać zdjęcia do stworzenia 

ciekawych kolaży 

 Wykorzystują narzędzia i operacje 

dostępne w poznanych programach do 

tworzenia własnych programów. 

 Komunikują się za pomocą poczty 

elektronicznej w pracy nad wspólnym 

projektem. 

 Opracowują animacje, sterując obiektem 

na ekranie za pomocą ciągu poleceń, lub 

tworzą proste motywy.  

 Tworzy własną stronę internetową. 

 Pracują z instrukcją. 

 Planują proste czynności zmierzające do 
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stworzenia algorytmu.  

 Tworzą animacje. 

 Opracowują projekty graficzne. 

 Tworzą własne projekty sterując 

obiektem na ekranie. 

 Uczestniczą w pracy zespołowej, 

porozumiewają się z innymi osobami 

podczas realizacji wspólnego projektu, 

podejmują decyzje w zakresie swoich 

zadań i uprawnień. 

 Dyskutują nad zwartością wspólnego 

projektu. 

 Wspólnie pracują nad dokumentem. 

 Omawiają i wykonują scalenie w jedną 

całość (jeden dokument, prezentację) 

prace członków zespołu. 

V. Wykorzystywanie komputera oraz programów do poszerzania wiedzy z różnych 

dziedzin 

Szczegółowe cele wychowawcze 

 Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych 

dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań 

 Korzystanie z legalnego oprogramowania. 

 Poznanie dziedzictwa kultury regionu i narodowej na tle kultury europejskiej. 

 Umacnianie świadomości ekologicznej 

 Poszanowanie prywatności i pracy innych osób.  

 

 

Szczegółowe cele nauczania Czynności uczniów 

Uczeń potrafi: 

 Łączyć wiedzę między przedmiotową w 

trakcie tworzenia aplikacji 

komputerowych, 

 Wyszukiwać w sieci internet nową 

wiedzę z zakresu programowania. 

 Utworzyć rzetelną i wiarygodna stronę 

internetową 

 Tworzą własne programy na podstawie 

tematów zaproponowanych przez 

nauczycieli innych przedmiotów. 

 Poznają sposoby instalacji kompilatorów. 

 Poznają i stosują terminologię 

programistyczną. 

 Poznają czasopisma i literaturę 

komputerową. 

 Opracowują własne dokumenty i 
realizują tematy z zakresu innych 
przedmiotów nauczania. 

 Poznają układ i przeznaczenie skrótów 

klawiszowych. 

 Tworzą własną witrynę internetową. 

 Poznają narzędzia wskazanych 

programów komputerowych i potrafią je 

prawidłowo zastosować. 

 Wykonują ćwiczenia sprawdzające 
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poznane umiejętności. 

 Omawiają zastosowanie napisanych 

przez siebie programów na lekcji. 

 Wykorzystują programy edukacyjne do 

zdobywania wiedzy i jej utrwalania oraz 

rozwijania własnych zainteresowań. 

 

 

6. Osiągnięcia ucznia i ich ocenianie 

Osiągnięcia ucznia 

 Uczeń w sposób bezpieczny, zgodny z prawem i przeznaczeniem posługuje się 

oprogramowaniem komputera. Potrafi wybierać narzędzia informatyczne odpowiednie 

do wykonywanych zadań. Selekcjonuje, gromadzi i porządkuje zgromadzone 

informacje. Rozwija własne zainteresowania. Potrafi uruchomić kompilator oraz 

program. 

 Korzysta z programów LOGO, SCRATCH, C++, WINDOWS MOVIE MAKER, 

NVU 

 Tworzy rysunki i motywy przy użyciu programu LOGO, SCRATCH, . 

 Zna pojęcia kompilator, procedura, biblioteki. 

 Zna zasadę tworzenia i czytania schematów blokowych. 

 Zna zastosowanie gotowych modułów w kompilatorach. 

 Korzystają z pomocy dostępnej w programach. 

 Omawiają zastosowanie napisanych przez siebie programów na lekcji. 

 Potrafi wykorzystać zrobione przez siebie zdjęcia do stworzenia kolażu , prezentacji, 

filmów oraz strony internetowej.  

 W trakcie realizacji złożonego zadania potrafi aktywnie współpracować w grupie 

rówieśniczej. 

 

Ocena pracy ucznia  

Kryteria oceny są dostosowane do możliwości intelektualnych i predyspozycji dziecka . 

Nauczyciel dostosowuje wymagania do możliwości uczniów.  

Lekcje z przedmiotu Zajęcia programowania odbywają się w pracowni tak wyposażonej, by 

każdy uczeń miał do dyspozycji osobny komputer z dostępem do internetu. Oceniać nauczyciel 

będzie postępy uczniów w opanowaniu narzędzi, zaangażowanie dzieci, pomysłowość, tempo 

pracy, pracę w zespole.  

 

Niniejszy program kładzie nacisk na następujące wymagania: 

 Naukę programowania w różnych językach. 

 Umiejętność wyszukiwania i opracowywania informacji z różnych źródeł. 

 Wykonywanie konkretnych zadań z różnych dziedzin z wykorzystaniem 

odpowiednich programów komputerowych.  

 Bezpieczne posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem znajdującym się w 

szkolnej pracowni komputerowej. 

 Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno--komunikacyjnych do 

komunikowania się za pomocą komputera. 
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 Umiejętność pracy w zespole, przestrzeganie prawa, świadomość zagrożeń 

związanych z wykorzystaniem komputera i internetu. 

 Rozwijanie własnych zainteresowań, poszerzanie wiedzy, nauka za pomocą 

komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 Zastosowanie komputera i technologii informacyjno--komunikacyjnych w życiu 

codziennym. 

Ocenie podlegać będą następujące czynności: 

 znajomość pojęć związanych z programowaniem; 

 świadomość wykonywanej pracy; 

 umiejętność wyboru odpowiedniego oprogramowania i metody rozwiązania zadania; 

 umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem 

komputera zrozumienie treści zadania i wykonanie wszystkich poleceń; 

 umiejętność samodzielnego korzystania z różnych pomocy; 

 umiejętność realizacji własnych pomysłów; 

Na każdej lekcji konieczne jest zwracanie uwagi na prawidłową postawę uczniów podczas 

pracy przy komputerze i korygowanie ewentualnych wad postawy. 

Ocena pracy ucznia, oprócz zagadnień merytorycznych, będzie uwzględniać także aspekty 

wychowawcze, takie jak: 

 umiejętność tworzenia właściwej atmosfery podczas pracy w zespole, 

 umiejętność pracy w grupie,  

 aktywność na lekcji, 

 przestrzeganie norm etycznych dotyczących poszanowania cudzej pracy i własności, 

 przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej. 

Wiadomości i umiejętności oceniane będą według ogólnych kryteriów przyjętych w 

szkolnym oraz przedmiotowym systemie oceniania. 
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7. Rozkład materiału 

Klasa 4. 

Numer 

lekcji 

Temat lekcji Liczba 

godzin 

1. Rozpoczynamy pracę w pracowni. 1 

2. Co to jest Logomocja? 1 

3. Budowa programu Logomocja 1 

4. Sposoby sterowania żółwiem 1 

5. Pisanie poleń dla żółwia. 1 

6. Schematy blokowe 1 

7. Pisanie procedur. 1 

8. Procedury z parametrami. 1 

9. Ustawienia kolorów. 1 

10. Tworzymy figury geometryczne. 1 

11. Skalowanie figur 1 

12. Rekurencja 2 

13. Poznajemy inne polecenia dla żółwia. 2 

14. Tworzymy programy według własnego pomysłu 2 

15. Prezentacja własnych programów. 2 

16. Rodzaje aparatów fotograficznych 1 

17. Robimy zdjęcia portretowe 1 

18. Tworzenie kolaży w programie Picassa 1 

19. Fotografujemy figury geometryczne w otoczeniu 1 

20. Tworzymy pokaz slajdów w programie Picassa 1 

21. Co to jest gif? 1 

22. Tworzymy ruchome obrazy w programie GifAnimator 2 

23. Poznajemy program Pivot 1 

24. Tworzymy animację w programie Pivot 2 

Podsumowanie i ocenianie 2 

Razem  32 
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Klasa 5. 

Numer 

lekcji 

Temat lekcji Liczba 

godzin 

1. Historia programu Scratch 1 

2. Instaluje program Scratch 1 

3. Interfejs programu 1 

4. Podstawowe polecenia wykorzystywane w programie 1 

5. Ruch, wygląd dźwięk 1 

6. Programowanie grafiki, pisak 2 

7. Definiowanie zmiennych 1 

8. Obsługa zdarzeń. 1 

9. Sterowanie działaniem programów z wykorzystaniem powtórzeń, 

instrukcji warunkowych, pętli. 

2 

10. Detekcja zdarzeń 1 

11. Działania arytmetyczne i logiczne 1 

12. Definiowanie własnych procedur 2 

13. Praktyczne projekty 3 

14. Zasady tworzenia stron internetowych 1 

15. Instalujemy program NVU i poznajemy jego interfejs. 1 

16. Podstawowe pojęcia wykorzystywane w programie. 1 

17. Zbieramy materiały i tworzymy strony o klasie 3 

18. Tworzymy strony według własnego pomysłu. 3 

19. Tworzymy własną domenę, 1 

20. Zamieszczamy strony na serwerze 1 

21. Prezentacja stron 1 

Podsumowanie i ocenianie 2 

Razem  32 
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Klasa 6. 

Numer 

lekcji 

Temat lekcji Liczba 

godzin 

1. Pojęcia wstępne 1 

2. Instalujemy i poznajemy kompilator Dev C++ 1 

3. Interfejs programu 1 

4. Podstawowe polecenia wykorzystywane w programie 1 

5. Struktura programu w C++ 1 

6. Komentarze 1 

7. Wprowadzanie danych i wpisywanie danych / Program choinka 2 

8. Operatory w C++ 1 

9. Typy zmiennych 2 

10. Tworzenie stałych 1 

11. Instrukcja warunkowa if-else 2 

12. Piszemy programy wykorzystując nauczone zagadnienia 2 

13. Prezentacja programów 2 

14. Instrukcja wielokrotnego wyboru. Programy 3 

15. Ustawienie koloru 1 

16. Pętle while oraz do while 3 

17. Funkcje w C++ 2 

18. Obsługa plików 2 

19. Prezentacja programów 1 

Podsumowanie i ocenianie 2 

Razem  32 
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Klasa 6. 

8. Metody pracy i środki dydaktyczne 

Metody pracy 

Lekcje z przedmiotu PROGRAMOWANIE odbywają się zawsze w pracowni, gdzie uczniowie 

pracują bezpośrednio przy komputerach.  

W pracy z uczniami stosowane są metody nauczania oparte na wykonywaniu czynności 

praktycznych, gdyż wymagają one od ucznia zaangażowania i działania. Stosowane będą 

przede wszystkim metody problemowe . 

Uczenie się przez osobiste doświadczenia wdrażane będzie dwustopniowo. Najpierw uczniowie 

pod kierunkiem nauczyciela wykonują typowe operacje i czynności .Następnie otrzymują 

zadania, które powinni wykonać samodzielnie. Zadania opierają się oczywiście  

na czynnościach wykonywanych wcześniej podczas ćwiczeń wprowadzających. Ostatecznym 

etapem planowanej pracy jest wykonywanie zadań problemowych, w których uczniowie 

samodzielnie wykorzystują  zdobytą wiedze. Tematyka przykładów i zadań jest powiązana  

z innymi przedmiotami nauczania i z otaczającą nas rzeczywistością. Uczniowie mogą dostrzec 

powiązania między różnymi dziedzinami i możliwości zastosowania podobnych rozwiązań  

do wielu zadań.  

Bardzo ważne jest również planowanie działań zespołowych i wspieranie pracy uczniów  

w grupie. Wiele zadań uczniowie będą wykonywać w zespole, gdzie konieczne będzie 

planowanie kolejnych etapów i rozliczanie się z wykonanej pracy. Umiejętność pracy zespołowej 

jest jedną z istotniejszych umiejętności potrzebnych współczesnemu człowiekowi. W trakcie 

prowadzenia zajęć będziemy zachęcać uczniów do twórczego i pomysłowego rozwiązywania 

problemów, pogłębiania wiedzy oraz rozwijania własnych zainteresowań 

Środki dydaktyczne  

 Zestawy komputerowe 

 Regulamin pracowni komputerowej. 

 Licencja oprogramowania używanego w szkolnej pracowni komputerowej. 

 Komputer z rzutnikiem multimedialnym , tablica interaktywna,  

 Urządzenie pendrive. 

 Drukarka. 

 Połączenie z Internetem. 

 Cyfrowy aparat fotograficzny lub telefon  komórkowy z aparatem fotograficznym, 

kamera. 

 Słuchawki i  głośniki. 

 

 


