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„Informatyka Europejczyka” to doskona³y i kompletny zestaw edukacyjny przygotowany
przez dysponuj¹cego ogromnym doœwiadczeniem lidera na rynku ksi¹¿ek informatycznych
– wydawnictwo Helion. Podrêczniki oraz inne pomoce naukowe nale¿¹ce do tej serii
zosta³y opracowane w taki sposób, aby ich u¿ytkownicy mogli nie tylko poszerzaæ
swoj¹ wiedzê, ale te¿ szybko i skutecznie utrwalaæ nowe wiadomoœci. Proponowane
przez nas rozwi¹zania s¹ szczególnie wa¿ne w³aœnie dziœ, gdy znajomoœæ informatyki
sta³a siê kluczowa – bez niej nie sposób nad¹¿yæ za tempem rozwoju dowolnej
dziedziny wiedzy i zrozumieæ fundamentalnych zmian zachodz¹cych na ca³ym œwiecie.
„Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja Mac
OS 10.5” jest stworzony specjalnie po to, aby pomóc nauczycielom informatyki,
realizuj¹cym program opracowany z myœl¹ o u¿ytkownikach komputerów typu Macintosh,
w³aœciwie rozplanowaæ zajêcia, okreœliæ cele dydaktyczne oraz kryteria oceny uczniów
na ró¿nych etapach edukacji gimnazjalnej. Szczegó³owy rozk³ad materia³u, spiralny
uk³ad treœci nauczania, gwarantuj¹cy w ka¿dej kolejnej klasie powrót do tematyki
poruszanej wczeœniej, by j¹ uzupe³niæ i uaktualniæ, spójnoœæ z podrêcznikiem oraz
zeszytem æwiczeñ maj¹ za zadanie zapewniæ strukturê, w ramach której ka¿dy pedagog
z ³atwoœci¹ siê odnajdzie. Wykorzystanie proponowanych tu projektów oraz ró¿nego
typu wskazówek pozwoli na znaczn¹ oszczêdnoœæ cennego czasu, który bêdzie mo¿na
przeznaczyæ na wzmacnianie bezpoœredniego kontaktu z uczniami.
„Informatyka Europejczyka” to:
• gruntowne poznanie podstaw obs³ugi komputera i najczêœciej u¿ywanych programów;
• atrakcyjnie przekazywana wiedza, niezbêdna do zrozumienia wspó³czesnego œwiata;
• kreatywne wykorzystanie dostêpnych mo¿liwoœci i proponowanie w³asnych rozwi¹zañ.
Podrêczniki szyte na miarê – informatyka w najlepszym wydaniu
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5. Cele edukacyjne programu
Cele edukacyjne programu

Cel gówny
Celem gównym jest przygotowanie modego czowieka do aktywnego i odpowiedzialnego ycia w spoeczestwie informacyjnym.

Cele szczegóowe
1. Przygotowanie do bezpiecznego, samodzielnego posugiwania

si zestawem komputerowym, oprogramowaniem
i korzystania z zasobów sieci.
2. Omówienie podstawowych poj informatycznych
i narzdzi realizujcych typowe zadania z praktyki szkolnej
i ycia codziennego.
3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie,
selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji pochodzcych
z rónych róde, w tym internetu.
4. Komunikowanie si za pomoc komputera i technologii
informacyjnej.
5. Opracowywanie za pomoc komputera rysunków, tekstów,
danych liczbowych, animacji i prezentacji multimedialnych.
6. Rozwizywanie za pomoc komputera problemów
praktycznych z zakresu rónych przedmiotów, stosowanie
podejcia algorytmicznego.
7. Realizacja projektów z wykorzystaniem rónych programów
uytkowych.
8. Ukazywanie spoecznych, etycznych i ekonomicznych aspektów
rozwoju informatyki oraz ocena zagroe i ogranicze.
9. Uwraliwienie na zagroenia pynce z niewaciwego
lub nieostronego korzystania z dostpu do sieci globalnej
i narzdzi multimedialnych.
10. Umoliwienie realizacji wasnych zainteresowa.

Uwaga
W treciach nauczania cele szczegóowe programu Informatyka Europejczyka oznaczono jako C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10.
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6. Zagadnienia tematyczne
1. Bezpieczny i legalny komputer.
2. Praca z plikami katalogami.
3. Obróbka grafiki i retusz zdj .
4. Redagowanie dokumentów tekstowych.
5. Przetwarzanie ruchomych obrazów i dwiku.
6. Komunikowanie si w internecie.
7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.
8. Zarzdzanie zbiorem informacji.
9. Projektowanie prostych algorytmów.
10. Modelowanie i symulacje.

7. Treci nauczania, szczegóowe
cele ksztacenia, planowane cele
i kontrola ich osignicia
Treci nauczania, szczegóowe cele ksztacenia

Uwaga
Zagadnienia ujte w kolumnie Zakres treci nauczania zapisane pogrubion czcionk zawieraj treci rozszerzajce.

1. Uytkowanie wspóczesnego zestawu
komputerowego
Odniesienie do podstawy programowej: Ucze opisuje moduow budow komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak równie budow
i dziaanie urzdze zewntrznych, opisuje korzyci i niebezpieczestwa wynikajce z rozwoju informatyki i powszechnego dostpu do informacji, wyjania
zagroenia zwizane z uzalenieniem si od komputera, wymienia zagadnienia etyczne i prawne, zwizane z ochron wasnoci intelektualnej i ochron
danych oraz przejawy przestpczoci komputerowej.
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Lp.

1.

2.

3.

Zakres treci
nauczania

Regulamin
pracowni
komputerowej.

Szczegóowe cele

Osignicia ucznia

Ucze:
Omówienie
i uzasadnienie zalece i zna i rozumie
regulaminu pracowni
regulamin pracowni
komputerowej.
komputerowej,

Bezpieczna
i higieniczna praca Wyjanienie, na czym i potrafi wyjani ,
na czym polega
z komputerem (C1). polega bezpieczna
higieniczna
i higieniczna praca
i bezpieczna praca
z komputerem.
z komputerem.
Ucze:
Omówienie
Znaczenie
zastosowania
komputera we
i wie, jakie
komputera w rónych
wspóczesnym
zastosowanie
dziedzinach ycia.
wiecie (C8).
ma komputer
Dziedziny ycia,
we wspóczesnym
w których
wiecie,
komputer znajduje
i rozumie potrzeb
zastosowanie (C6).
wykorzystywania

Zagroenia
i korzyci
wynikajce ze
stosowania
komputerów
i powszechnego
dostpu do
informacji (C8, C9).

Uwiadomienie
zagroe i korzyci
wynikajcych
ze stosowania
komputerów
i powszechnego
dostpu do
informacji.
Wyjanienie poj
informatyka i technologia
informacyjna.

4.
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Reprezentacja
danych w pamici
komputera (C2).

Poznanie zalenoci
midzy systemem
dziesitkowym
i dwójkowym.

narzdzia, jakim
jest komputer.
Ucze:
i rozumie korzyci
i zagroenia
wynikajce
z zastosowa
komputerów
i powszechnego
dostpu do
informacji.

Ucze:
i wie, na czym polega
binarny zapis liczby,
i potrafi dokona
konwersji liczby
pomidzy
systemami liczenia.
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5.

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM
Zakres treci
nauczania

Szczegóowe cele

Osignicia ucznia

Prawo autorskie (C3). Poznanie poj
Ucze:
licencja, piractwo
Co jest wasnoci
i zna pojcia prawo
komputerowe.
intelektualn
autorskie, licencja,
w internecie i kogo Uwiadomienie
piractwo komputerowe,
koniecznoci prawnej i rozumie
dotyczy ochrona
ochrony wasnoci
praw autorskich?
konieczno prawnej
intelektualnej.
ochrony twórczoci,
Zagadnienia
etyczne i prawne
zwizane z ochron
wasnoci
intelektualnej
i ochron danych
(C3, C8).

Zaznajomienie
i dostrzega potrzeb
z rodzajami licencji
poszanowania
na oprogramowanie:
i ochrony pracy
public domain, freeware,
innych osób,
GNU, adware, cardware, i wie, jak zgodnie
shareware, demo, trial.
z prawem korzysta
z oprogramowania.
Zrozumienie
koniecznoci
uywania legalnego
oprogramowania.

6.

Informatyka
jako dziedzina
wiedzy (C8).

Ucze:
Wyjanienie pojcia
informatyka.
i potrafi wyjani
Zapoznanie z histori
pojcia informatyka
rozwoju informatyki.
i technologia
informacyjna,
i wie, jakie znaczenie
ma rozwój
komputeryzacji
i internetu.

7.

Budowa komputera Poznanie
podstawowych
(C1, C2).
elementów zestawu
Urzdzenia
komputerowego i ich
wewntrz jednostki
przeznaczenia.
centralnej oraz
Rozrónianie, które
urzdzenia
czci zestawu su do
peryferyjne.
wprowadzania, a które
Jednostki pamici.
do wyprowadzania
danych.

Ucze:
i zna elementy zestawu
komputerowego,
i wie, w jaki sposób
poczy elementy
zestawu,
i potrafi wymieni
elementy wntrza
komputera.
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Lp.

8.

Zakres treci
nauczania

Szczegóowe cele

Osignicia ucznia

Podczanie
elementów zestawu
komputerowego.

Zapoznanie
z wntrzem
komputera.

i potrafi
scharakteryzowa
elementy wntrza
komputera,
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Rozrónianie
i umie dokona
rodzajów pamici,
podziau na
jednostek pamici
urzdzenia wejciowe
i noników informacji.
i wyjciowe,
Umiejtno
i
rozrónia rodzaje
poprawnego
i jednostki pamici,
poczenia czci
i
zna rodzaje
zestawu
i zastosowanie
komputerowego.
noników informacji.

Uwaga
Na pocztkowych zajciach nauczyciel zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni komputerowej, przedmiotowym systemem oceniania, uwraliwia ich na konieczno dbania o sprzt komputerowy, bdcy wasnoci szkoy lub innych osób. Omawiajc zagadnienia zwizane
z rol komputera we wspóczesnym wiecie, podkrela znaczenie pozytywnych skutków rozwoju informatyki i wynikajce z tego konsekwencje. Realizujc zagadnienia zwizane z prawem autorskim, uwiadamia
spoeczn szkodliwo piractwa komputerowego.

Kontrola osignitych celów
Nauczyciel obserwuje i ocenia:
i poprawno rozumienia poj informatyka i technologia
informacyjna oraz poj zwizanych z prawem autorskim
i licencjami;
i przestrzeganie przez uczniów regulaminu pracowni
komputerowej;
i zachowania uczniów uwzgldniajce bezpieczestwo
i higien pracy;
i wypowiedzi na temat zastosowa komputerów
we wspóczesnym wiecie;
i przestrzeganie zasad prywatnoci wobec zapisanych
na komputerze plików innych osób;
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i wiedz dotyczc wntrza komputera, urzdze wejciowych

i wyjciowych, rodzajów i jednostek pamici;
i waciwe podczanie czci zestawu komputerowego.

2. Praca z plikami i katalogami
Odniesienie do podstawy programowej: Ucze stosuje podstawowe
usugi systemu operacyjnego i programów narzdziowych do zarzdzania zasobami i instalowania oprogramowania, wyszukuje i uruchamia programy, korzysta z pomocy systemowej, porzdkuje i archiwizuje dane, stosuje profilaktyk
antywirusow.
Lp.
1.

Zakres treci
nauczania

Szczegóowe cele

Pojcie systemu
operacyjnego
(C1, C2).

Poznanie poj system
operacyjny, aplikacja, interfejs
uytkownika, ikona.

Biurko, ikony
biurka.

Umiejtno
uruchamiania
i wyczania systemu,
logowania
i wylogowywania,
rozpoczynania
i koczenia pracy
programów.

Rozpoczynanie
i koczenie pracy
systemu
i programów (C1).
Szukanie plików
i katalogów (C1, C3).

Znajomo elementów
systemu Mac OS X,
porównanie z innymi
systemami.
Umiejtno
odszukiwania
okrelonych zasobów.
Umiejtno
posugiwania si
archiwami danych.

Osignicia
ucznia
Ucze:
i zna i rozumie
pojcia system
operacyjny,
aplikacja, interfejs
uytkownika,
ikona,
i umie zalogowa
si do systemu
i wylogowa si,
i zdaje sobie
spraw
z rónorodnoci
systemów
operacyjnych
i ma wiadomo
wolnego wyboru
stosowanego
systemu,
i potrafi
odszukiwa pliki
i teczki,
i umie spakowa
i rozpakowa
pliki i foldery.
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Lp.
2.

Zakres treci
nauczania
Okna w Mac
OS X (C1).
Budowa okna,
praca z kilkoma
oknami.
Podstawowe
operacje
na plikach
i katalogach (C1).
Tworzenie
struktury
katalogów (C1).
Korzystanie
z zasobów sieci
lokalnej (C1, C4).
Praca w sieci
lokalnej Mac OS X.

3.

Zarzdzanie
plikami
zapisanymi
na dyskach.
Przeszukiwanie
systemu plików
(C3). Archiwizacja
danych (C3).

Szczegóowe cele
Umiejtno pracy
z kilkoma otwartymi
oknami.
Umiejtno tworzenia
plików i teczek oraz
struktury katalogów.
Zasady korzystania
z zasobów sieci lokalnej.
Zapoznanie z zasadami
udostpniania zasobów
innym uytkownikom.
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Osignicia
ucznia
Ucze:
i potrafi pracowa
jednoczenie
z kilkoma
otwartymi
oknami,
i tworzy teczki
oraz ich
struktur,
i wie, jak korzysta
z zasobów sieci
lokalnej,
i potrafi
udostpni
swoje pliki
innym i pobra
pliki od innego
uytkownika.

Umiejtno zarzdzania Ucze:
plikami zapisanymi na
i potrafi zarzdza
dyskach. Umiejtno
danymi na dysku,
przeszukiwania systemu
i potrafi
plików.
wyszukiwa
Umiejtno stosowania
rzeczy na dyskach
znaków wieloznacznych
komputera,
do przeszukiwania
i stosuje znaki
systemu plików.
wieloznaczne
w celu
wyszukania
rzeczy na dyskach
komputera,
i wie, na czym
polega kompresja
i dekompresja
danych,
i umie pakowa
i rozpakowywa
pliki.
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Lp.
4.

5.
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Zakres treci
nauczania
Rodzaje plików.
Atrybuty plików.

Wirusy
komputerowe
(C8, C9).

Szczegóowe cele
Poznanie rónych
rodzajów plików
i skojarzenie ich
z domylnymi ikonami.
Umiejtno odczytania
atrybutów pliku i ich
zmiany.
Poznanie pojcia wirus
komputerowy.
Zrozumienie roli
programów
antywirusowych.
Uwiadomienie
koniecznoci ochrony
danych przed wirusami.
Poznanie rodzajów
wirusów.

Osignicia
ucznia
Ucze:
i zna róne
rodzaje plików,
i potrafi powiza
pliki wybranego
typu
z reprezentujc je
domyln ikon.
Ucze:
i wie, w jaki
sposób chroni
komputer przed
wirusami,
i dostrzega
potrzeb
stosowania
programów
antywirusowych,
i potrafi
przestrzega
zasad
bezpiecznej
pracy,
i pracuje
z programem
antywirusowym.

6.

Omówienie sposobu
Samodzielne
korzystania z pomocy
rozwizywanie
systemowej.
problemów
w pracy z systemem
operacyjnym.
Pomoc systemowa
(C6, C7).

Ucze:
i wie, jak
korzysta
z pomocy
systemowej.

Kontrola osignitych celów
Nauczyciel obserwuje i ocenia:
i poprawno rozumienia poj system operacyjny, biurko, ikona,
znaczek, menu, skrót, pseudonim, okno programu, wirus komputerowy,
program antywirusowy;
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i umiejtno poprawnego rozpoczynania i koczenia pracy

programów i systemu;
i poprawno wykonywania podstawowych operacji

na plikach i katalogach;
i umiejtno pracy z wieloma oknami systemu i aplikacji;
i umiejtno wyszukiwania rzeczy na dyskach komputera;
i wypowiedzi na temat zagroe wirusami komputerowymi

oraz przeciwdziaania im;
i umiejtno korzystania z udostpniania plików w sieci lokalnej.

Uwaga
Zapoznajc si z treciami dotyczcymi systemu operacyjnego, uczniowie mog przygotowa referaty na temat rónic i podobiestw pomidzy
rónymi systemami operacyjnymi. Podczas omawiania zagadnie zwizanych z wirusami komputerowymi pracuj z dostpnym programem
antywirusowym lub korzystaj z propozycji na pycie CD-ROM doczonej do podrcznika, instaluj go z pomoc nauczyciela, skanuj dyski,
poznaj funkcje programu.

3. Obróbka grafiki i retusz zdj
Odniesienie do podstawy programowej: Ucze przy uyciu edytora
grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdj, umieszcza
napisy na rysunkach, tworzy animacje, przeksztaca formaty plików graficznych,
posuguje si urzdzeniami multimedialnymi, tworzy dokumenty zawierajce
róne obiekty, wykorzystuje programy specjalnego przeznaczenia.
Lp.

Zakres treci
nauczania

1.

Rodzaje grafiki (C2).

Szczegóowe cele Osignicia ucznia

Zapoznanie
z rodzajami grafiki
Formaty graficzne (C2).
komputerowej.
Zaznajomienie
z podstawowymi
formatami
graficznymi.

Ucze:
i rozumie pojcia
grafika rastrowa
i grafika wektorowa,
i zna podstawowe
formaty graficzne,
i potrafi sprawdzi
rozmiar pliku
graficznego.

