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Program zajęć rozwijających z informatyki dla drugiego etapu edukacyjnego 

 klasy V i VI szkoły podstawowej 

rok szkolny 2020/2021 

nauczyciel prowadzący: Jan Rutkowski 

 

I. Wstęp: 

Zajęcia rozwijające z informatyki zaplanowane są jako uzupełnienie i poszerzenie wiadomości 

z zakresu matematyki, informatyki i technologii informacyjnej w celu kształtowania u uczniów 

logicznego i analitycznego myślenia sprzyjającego osiąganiu sukcesów w innych dziedzinach nauki. 

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymusza zwrócenie szczególnej uwagi 

na kształtowanie i rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. Nowe technologie determinują 

zarówno zmianę warunków społecznych, jak i ekonomicznych. Zasadne wydaje się zatem oczekiwanie, 

że szkoła przygotuje uczniów do świadomego, odpowiedzialnego i twórczego korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK), przejęcia odpowiedzialności za osobisty rozwój oraz uczenia się 

przez całe życie. 

Odpowiedzią na wymogi stawiane przez rozwój cywilizacyjny może być nauka proponowana 

w „Khan Academy”. Akademia Khana oferuje praktyczne ćwiczenia, filmy instruktażowe i panel 

indywidualnych planów nauczania, który daje uczniom możliwość pracy we własnym tempie, w i poza 

klasą. Zajmuje się matematyką, naukami ścisłymi, informatyką i programowaniem komputerów. 

Nauczanie prowadzone za pomocą nowoczesnych technologii adaptacyjnych umożliwia bieżącą 

identyfikację mocnych i słabych strony ucznia. 

II. Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego 

myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji. 

2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych 

urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i 

udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi. 

3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym 

znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania 

obliczeń i programów. 

4. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w 

środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami. 

5. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony 

danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, 

ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i 

innych. 

III. Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 
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1. tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo) informacje, 

takie jak: obrazki i teksty ilustrujące wybrane sytuacje, obiekty z uwzględnieniem ich cech 

charakterystycznych; 

2. formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na: rozwiązanie 

problemów z życia codziennego i z różnych przedmiotów, np. liczenie średniej, pisemne 

wykonanie działań arytmetycznych, takich jak dodawanie i odejmowanie, osiągnięcie 

postawionego celu, w tym znalezienie elementu w zbiorze nieuporządkowanym lub 

uporządkowanym, znalezienie elementu najmniejszego i największego, sterowanie robotem 

lub obiektem na ekranie; 

3. w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: określenie 

problemu i celu do osiągnięcia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, 

sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych danych, zapisanie rozwiązania w 

postaci schematu lub programu. 

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń 

cyfrowych. Uczeń: 

1. projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania: pomysły historyjek i 

rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń 

sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń, prosty program sterujący 

robotem lub innym obiektem na ekranie komputera; 

2. testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami 

i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów; 

3. przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posługując się podstawowymi 

aplikacjami (edytor tekstu oraz grafiki, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia 

prezentacji multimedialnej) na swoim komputerze lub w chmurze, wykazując się przy tym 

umiejętnościami tworzenia ilustracji w edytorze grafiki: rysuje za pomocą wybranych 

narzędzi, przekształca obrazy, uzupełnia grafikę tekstem, tworzenia dokumentów 

tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, wstawia do tekstu ilustracje, napisy i 

kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane i punktowane, korzystania z arkusza 

kalkulacyjnego w trakcie rozwiązywania zadań związanych z prostymi obliczeniami: 

wprowadza dane do arkusza, formatuje komórki, definiuje proste formuły i dobiera wykresy 

do danych i celów obliczeń, tworzenia krótkich prezentacji multimedialnych łączących 

tekst z grafiką, korzysta przy tym z gotowych szablonów lub projektuje według własnych 

pomysłów; 

4. gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy oraz potrzebne zasoby w 

komputerze lub w innych urządzeniach, a także w środowiskach wirtualnych (w chmurze). 

Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń: 

1. opisuje funkcje podstawowych elementów komputera i urządzeń zewnętrznych oraz: 

korzysta z urządzeń do nagrywania obrazów, dźwięków i filmów, w tym urządzeń 

mobilnych, wykorzystuje komputer lub inne urządzenie cyfrowe do gromadzenia, 

porządkowania i selekcjonowania własnych zasobów; 

2. wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet):do wyszukiwania potrzebnych 

informacji i zasobów edukacyjnych, nawigując między stronami, jako medium 

komunikacyjne, do pracy w wirtualnym środowisku (na platformie, w chmurze), stosując 

się do sposobów i zasad pracy w takim środowisku, organizuje swoje pliki w folderach 

umieszczonych lokalnie lub w sieci. 
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Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń: 

1. uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu posługując się technologią taką jak: 

poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal 

edukacyjny; 

2. identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem 

problemów; 

3. respektuje zasadę równości w dostępie do technologii i do informacji, w tym w dostępie do 

komputerów w społeczności szkolnej; 

4. określa zawody i wymienia przykłady z życia codziennego, w których są wykorzystywane 

kompetencje informatyczne. 

Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 

1. posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2. uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności 

intelektualnej; 

3. wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji 

i opisuje metody wystrzegania się ich; 

4. stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem komputer 

wraz z zawartymi w nim informacjami. 

 

(zgodnie z obowiązującą podstawą programową z informatyki) 

 

IV. Metody i formy realizacji celów:  

Założone cele będą realizowane poprzez aktywność ucznia na platformie „Khan Academy” 

podejmującego się zadań, quizów i testów. Uczniowi na bieżąco są informowani o swych postępach i 

błędach. Zadania mają przede wszystkim charakter praktyczny. Wykonanie może być poprzedzone 

niekiedy krótkim wprowadzeniem, pokazem, instruktażem, filmem lub prezentacją. Cykl nauki i 

poszczególne ćwiczenia mogą być bardzo zindywidualizowane pod kątem możliwości uczniów. Służy 

temu bardzo rozbudowany panel dydaktyczny dla nauczyciela, który otrzymuje na bieżąco wnikliwą 

analizę postępów i trudności w nauczaniu. Głównym zadaniem nauczyciela będzie zachęcanie uczniów 

do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności bazując na faktycznym  wyniku ich możliwości. 

Kształtowanie logicznego i analitycznego myślenia będzie sprzyjało osiąganiu sukcesów. 

V. Warunki realizacji programu:  

Zajęcia odbywać będą się w pracowni komputerowej wyposażonej w 25 stanowisk komputerowych 

(24 stanowisk uczniowskich + 1 komputer nauczyciela) połączonych w sieć z podłączeniem do 

Internetu. Dodatkowym wyposażeniem jest tablica interaktywna z projektorem multimedialnym. 

VI. Tematyka zajęć: 

Treści nauczania/ dział tematyczny 
Liczba 

godzin  

Działania na liczbach wymiernych (nieujemnych): Liczby wymierne 1 

Obliczenia związane z kalendarzem i czasem. 1 
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Posługiwanie się skalą na mapach i planach. 1 

Stosowanie jednostek długości i masy. 1 

Pola i obwody wielokątów. 1 

MS Excel: Formatowanie i sortowanie danych. Odczytywanie danych z tabel i 

diagramów. 

2 

MS Excel: Proste obliczenia. 1 

MS Excel: Tworzenie wykresów. Odczytywanie danych na prostych wykresach 2 

MS Excel: Procenty. Obliczanie procentu danej wielkości. 2 

Ograniczenia w przechowywaniu liczb: Cyfrowe zapisywanie informacji 1 

Przechowywanie tekstu w formacie binarnym: Cyfrowe zapisywanie informacji 1 

Konwersja danych analogowych na binarne: Cyfrowe zapisywanie informacji 1 

Kompresja danych: Cyfrowe zapisywanie informacji 1 

Cyfrowe prawa autorskie i licencje 1 

Wprowadzenie do Internetu: Internet 1 

Po kablu i przez WiFi: fizyczne aspekty łączenia komputerów w sieć: Internet 1 

IP & DNS: skalowalny system adresów internetowych: Internet 1 

TCP/IP: Niezawodne przesyłanie danych: Internet 1 

TLS: Bezpieczny transport danych: Internet 1 

HTTP I HTML: Globalne udostępnianie dokumentów i danych: Internet 1 

Cyberprzestępczość i zapobieganie cyberprzestępczości 1 

Co to jest programowanie?: Programowanie 1 

Zmienne: Programowanie 1 

Matematyka: Programowanie 1 

Ciągi znaków: Programowanie 1 

Logika Boolowska: Programowanie 1 

Procedury: Programowanie 1 

Powtórzenia: Programowanie 1 

Listy: Programowanie 1 

Budowanie algorytmów: Algorytmy 1 

Ocena złożoności algorytmów: Algorytmy 1 

Rozwiązywanie trudnych problemów: Algorytmy 1 
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Obliczenia równoległe i rozproszone: Algorytmy 1 

Narzędzia analizy danych: Analiza danych 1 

Teams: MS Office 365 1 

Forms: MS Office 365 1 

Word: MS Office 365 1 

Excel: MS Office 365 1 

PowerPoint: MS Office 365 1 

 

Zakładane osiągnięcia uczniów: 

„Khan Academy” umożliwiła nauczycielom lepsze zrozumienie tego, co robią ich uczniowie i jak 

najlepiej im pomóc. Zobaczyć na pierwszy rzut oka, czy uczeń boryka się z trudnościami lub czy osiąga 

dobre wyniki. Panel nawigacyjny nauczyciela zawiera podsumowanie wyników całej klasy oraz 

szczegółowe profile uczniów. Z dotychczasowych badań wynika, że uczniowie osiągają lepsze wyniki 

niż oczekiwano. Korzystanie z Khan Academy skutkowało lepszymi wynikami testów, zmniejszeniem 

lęku przed matematyka i zwiększonym zaufaniem do matematycznych zdolności. 

 

opracował: Jan Rutkowski  


