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Rozkład materiału nauczania – klasy 7–8
KLASA 7 (32 GODZ.)

1. Lekcje z komputerem (6 godz.)

Tematy lekcji Liczba godzin

1.1. Zasady pracy z komputerem 
Poznawanie zasad korzystania z pracowni komputerowej, zasad bezpiecznej pracy z komputerem, klasyfikacji programów 
komputerowych

1

1.2. Cechy komputerów 
Poznajemy podstawowe elementy komputera i ich parametry oraz jednostki, w których określa się te parametry

1

1.3. Czy masz 1101 lat?  
Dane w komputerze – reprezentacja, sposoby zapisu. Podstawy działania komputera – systemy pozycyjne. Bity i bajty. 
Korzystanie z Kalkulatora (widok programisty)

1

1.4. W sieci 
Jak wyszukiwać potrzebne informacje i elementy graficzne w sieci i je wykorzystywać, jak założyć konto pocztowe Google

1

1.5. W chmurze 
Jak wykorzystać konto pocztowe Google, uprawniające do bezpiecznego korzystania z usług internetowych, 
w szczególności, jak korzystać z Dysku Google, jakie korzyści płyną ze świadomego użytkowania internetu

1

1.6. Wspólne dokumenty  
Jak korzystać ze wspólnych dokumentów, jakie są zasady netykiety, jak przyspieszyć porozumiewanie się w sieci za 
pomocą skrótów i obrazków literowych

1

2. Lekcje programowania (6 godz.)

Tematy lekcji Liczba godzin

2.1. Duszek w labiryncie 
Sterowanie duszkiem, zastosowanie pętli zawsze, wykorzystanie instrukcji warunkowej jeżeli

1

2.2. Malowanie na ekranie 
Po co są procedury bezparametrowe i z parametrem, jak tworzyć własne bloki w Scratchu, jak korzystać z nich podczas 
tworzenia projektu

1

2.3. Gra z komputerem – Papier, nożyce, kamień 
Zasady gry Papier, nożyce, kamień i jej programowanie w Scratchu

1

2.4.  Ruch i dźwięk 
Jak animować duszki Scratcha, jak wykorzystać dźwięk w projektach

1

2.5. Minimum, maksimum 
Co to jest zmienna typu lista, jak zapisywać na niej liczby, minimum zbioru liczb, jak je znajdować

1

2.6. Liczby pierwsze 
Co to jest operacja modulo, jak sprawdzać parzystość liczby, jak sprawdzać, czy liczba jest pierwsza, jak wykorzystać 
pętlę powtarzaj…aż

1
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3. Lekcje z algorytmami – wprowadzenie (6 godz.)

Tematy lekcji Liczba godzin

3.1. Zakręt za zakrętem  
Sposoby tworzenia skryptów rekurencyjnych, figury rekurencyjne.

 

3.2. Wieże Hanoi  
Rozwiązanie problemu wież Hanoi

1

3.3. Algorytm i schemat  
Pojęcia algorytmu, schematu blokowego oraz sposoby obliczania NWD

1

3.4.  Języki programowania  
Języki programowania (Python i JavaScript), przykładowe programy oparte na algorytmie Euklidesa (obliczanie NWD)

1

3.5. Ciąg Fibonacciego  
Środowisko SNAP!, złożoność algorytmu. Algorytm liczący liczby Fibonacciego i znaczenie śledzenia działania

1

3.6. Szybkie porządki  
Najlepszy algorytm porządkowania (przez scalanie)

1

4. Lekcje w edytorze (6 godz.)

Tematy lekcji Liczba godzin

4.1. Pisz sprawnie i ładnie  
Podstawowe zasady wpisywania tekstu w edytorze. Praca z gotowym tekstem, zmiana czcionki, wyglądu strony, 
korzystanie z linijki, estetyka przygotowania tekstu do druku, drukowanie 

1

4.2. Jak to się pisze?  
Stosowanie podstawowego słownictwa związanego z obecnością komputerów w naszym codziennym życiu. Stosowanie 
różnorodnych sposobów pracy z tabelami: wstawianie, wypełnianie treścią, zaznaczanie, dostosowywanie, formatowanie, 
przekształcanie tekstu na tabelę i tabeli na tekst, przygotowanie do wydruku. Korzystanie z poleceń Znajdź, Zamień oraz 
sortowania akapitów w tekście.

1

4.3. Kształty poezji  
Rozplanowanie tekstu na stronie, dobranie sposobu formatowania czcionki do charakteru i wyglądu tekstu. Tworzenie 
układu kolumnowego tekstu. Stosowanie tabulatorów, linijki, wcięcia akapitów, wyrównania tekstu. Wstawianie 
wymuszonego końca strony, kolumny, wiersza. Ilustrowanie tekstu gotową grafiką lub wykonanymi własnoręcznie 
ilustracjami. Osadzanie grafiki w tekście, zmiana rozmiaru obrazka, ustawianie obrazków w wybranych miejscach. 
Wypełnianie nagłówka i stopki, formatowanie tekstu w nagłówku i stopce. Sprawdzanie, jak będzie wyglądał wydrukowany 
tekst

1

4.4. Plakat  
Ilustrowanie tekstu gotową grafiką. Przekształcanie i modyfikowanie prostych rysunków obiektowych. Osadzanie na 
różne sposoby grafiki obiektowej w tekście. Umieszczanie rysunku jako tła dokumentu tekstowego. Stosowanie czcionki 
o niestandardowym rozmiarze, wypunktowanie, numerowanie

1

4.5. Dialog z maszyną  
Sprawdzanie pisowni w dokumencie, korzystanie ze słownika wbudowanego w edytor i systemu podpowiedzi. Korzystanie 
ze Schowka oraz z techniki „przenieś i upuść”. Korzystanie z symboli, znaków specjalnych i specjalnych zestawów czcionek. 
Wykonywanie zrzutów ekranu i ilustrowanie nimi własnych dokumentów

1

4.6. Portfolio z tekstami  
Posługiwanie się funkcjami Schowka. Stosowanie stylów, tworzenie spisu treści obszernego dokumentu. Tworzenie strony 
tytułowej, dzielenie dokumentu na sekcje

1



Informatyka | Klasy 7–8 Szkoła podstawowa

AUTORZY: W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, M. Wyczółkowski Rozkład materiału

3 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

5. Lekcje z multimediami (6 godz.)

Tematy lekcji Liczba godzin

5.1. Światłem malowane 
Poprawianie podstawowych parametrów zdjęcia (jasność, kontrast, kolorystyka), korygowanie niekorzystnych krzywizn 
obrazu, wybieranie odpowiedniego kadru i eliminowanie niepożądanych elementów na zdjęciu, dobieranie parametrów 
zdjęcia do jego przeznaczenia: wykonania odbitek lub wydruku, oglądania go na ekranie komputera

1

5.2. Afisz na konkurs 
Jak łączyć różne elementy w jeden obraz, dodawać do obrazu warstwy tekstowe, wypełniać dowolnym wzorem czcionki 
w tekście, stosować maski. Jak wyrównywać elementy względem osi pionowej i poziomej obrazu

1

5.3. Nie taka martwa natura 
Tworzenie filmu na podstawie jednego obrazu statycznego. 
Jak importować napisy i obrazy do programu Photo Story. Jak stosować swobodny ruch kamery w programie Photo Story. 
Jak płynnie zmieniać kierunek ruchu kamery. Jak zapisywać projekt i gotowy film

1

5.4. Cyfrowy montaż filmu 
Jak zaimportować obrazy i filmy do programu Movie Maker. Jak stosować efekty wizualne dla wybranych sekwencji filmu. 
Jak wprowadzać napisy początkowe, podpisy i napisy końcowe. Jak zapisać projekt oraz gotowy film

1

5.5. Przygotowanie prezentacji  
Praca w zespole nad wspólnym projektem, tworzenie prezentacji w programie PowerPoint, umieszczanie w prezentacji 
obrazków, dźwięków, filmów

1

5.6. Prezentacja  
Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint, umieszczanie w prezentacji obrazków, dźwięków, filmów. Doskonalenie 
prezentacji. Przygotowanie do pokazu prezentacji

1

6. Podsumowanie i ocenianie (2 godz.)
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KLASA 8 (32 GODZ.)

1. Lekcje z HTML (6 godz.)

Tematy lekcji Liczba godzin

1.1. Jak to zrobić w HTML? 
Krótka historia języka opisu tekstu (HTML). Strukturalna istota języka HTML w wersji 5. Tworzenie prostego dokumentu 
HTML

1

1.2. Strona w dobrym stylu 
Jak stosować kaskadowe arkusze stylu. Rodzaje kaskadowych arkuszy stylów (wpisane, osadzone, zewnętrzne). Tworzenie 
dokumentu HTML z zastosowaniem kaskadowych arkuszy stylów

1

1.3. Strona interaktywna 
Jak powstają interaktywne dokumenty HTML z wykorzystaniem języka JavaScript. Tworzenie dokumentu HTML 
z wykorzystaniem elementów interaktywnych.

1

1.4. Witryna WWW 
Tworzenie witryny WWW przez połączenie poszczególnych dokumentów HTML systemem odnośników. Jak umieścić 
w intranecie lub internecie witrynę WWW

1

1.5. Prawo w internecie 
Jak prawo autorskie chroni ludzi oraz programy komputerowe, co to jest wolne oprogramowanie i jak je można 
zainstalować

1

1.6. Nie jesteś sam 
Tworzenie konta na Facebooku. Tworzenie grup znajomych. Współpraca i szeroko pojęta pomoc koleżeńska 
z wykorzystaniem Facebooka. Prywatność i bezpieczeństwo w społecznościach internetowych

1

2. Lekcje programowania (6 godz.)

Tematy lekcji Liczba godzin

2.1. Pisz i powtarzaj 
Pierwsze kroki w środowisku Python. Pętla for

1

2.2. Jaki mamy rok? 
Wykorzystanie instrukcji warunkowej if

1

2.3. Sumuj cyfry 
Obliczanie sumy cyfr danej liczby całkowitej.

1

2.4. Liczby doskonałe 
Badanie podzielności liczb

1

2.5. Szukaj 
Wyszukiwanie elementu w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym

1

2.6. Zrób porządek 
Porządkowanie elementów zbioru przez proste wstawianie i zliczanie

1
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3. Lekcje z liczbami i zbiorami danych (6 godz.)

Tematy lekcji Liczba godzin

3.1. Jak to z Gaussem było? 
Podstawowe techniki pracy w arkuszu kalkulacyjnym. Rozwiązywanie prostych zadań matematycznych za pomocą arkusza. 
Planowanie obliczeń w arkuszu. Znajdowanie sumy stu kolejnych liczb. Porządkowanie danych w tabelach. Analiza danych 
zapisanych w arkuszu

1

3.2. Liczby, potęgi, ciągi 
Planowanie obliczeń, analiza wyników. Formatowanie danych liczbowych, prezentacja wyników obliczeń. Wprowadzanie 
serii danych, obserwacja ciągów liczbowych w arkuszu – jak to szybko rośnie, maleje

1

3.3. Z tabeli – wykres 
Zastosowanie arkusza do prac przeliczeniowych, graficzna prezentacja wyników. Analiza prezentacji wykresów funkcji 
w arkuszu

1

3.4. Średnio na głowę 
Statystyka: zbieramy, analizujemy i przetwarzamy dane. Proste obliczenia statystyczne i ich prezentacja w arkuszu

1

3.5. Dużo danych  
Statystyka w arkuszu. Tabela przestawna i niektóre funkcje statystyczne

1

3.6. Moi znajomi 
Wprowadzenie do pracy z bazami danych. Kartotekowa baza danych, filtrowanie i sortowanie danych, zastosowanie 
formularza do wpisywania danych

1

4. Lekcje z modelami (6 godz.)

Tematy lekcji Liczba godzin

4.1. Kości zostały rzucone 
Rzucamy monetą i kostką za pomocą komputera. Analiza procesów losowych. Graficzna prezentacja wyników

1

4.2. Symulacja ruchu planet i satelitów 
Programowanie aplikacji obliczającej i rysującej orbity planet lub satelitów

1

4.3. Fraktale cz. 1 
Pojęcie fraktala i sposoby rysowania różnych fraktali, takich jak drzewo binarne, płatek Kocha i trójkąt Sierpińskiego

1

4.4. Fraktale cz. 2 
Programowanie wybranych fraktali w Scratchu lub w języku Python.

1

4.5. Gra w życie 
Jakie są reguły Gry w życie, przebieg symulacji procesu dla różnych ustawień początkowych

1

4.6. Podróże z komputerem 
Korzystanie z map i serwisów internetowych na różnych urządzeniach elektronicznych

1
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5. Lekcje z mobilnym internetem (6 godz.)

Tematy lekcji Liczba godzin

5.1. Mały robot – Android 
Poznajemy system Android, jego narzędzia i aplikacje użytkowe wbudowane i zewnętrzne. Przykłady przydatnych aplikacji

1

5.2. Na wycieczce z mobilnym internetem 
Planowanie kilkudniowej wycieczki z wykorzystaniem smartfonu / tabletu. Wyszukiwanie ciekawych obiektów w danej 
okolicy. Wyszukiwanie miejsc noclegowych. Fotograficzne i filmowe dokumentowanie przebiegu wycieczki

1

5.3. Rozszerzona rzeczywistość cz. 1 (miasto) 
Czym jest rozszerzona rzeczywistość. Serwisy miejskie wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. QR-kody

1

5.4. Rozszerzona rzeczywistość cz. 2 (kosmos) 
Niebo w telefonie, satelity, lądowniki planetarne na biurku dzięki aplikacjom mobilnym

1

5.5. Sterowanie własną nauką, ciekawe strony 
Aplikacje i serwisy wspomagające samodzielne uczenie się. Jakie możliwości nauki daje sieć: Freerice, Zooniverse, 
konferencje TED, portal Ed-TED

1

5.6. Sterowanie własną nauką, Akademia Khana 
Wykorzystanie portalu Akademii Khana do systematycznego dokształcania się i rozwijania zainteresowań

1

6. Podsumowanie i ocenianie (2 godz.)

Razem w kl. 7 i 8 – 64 godz.


