
ROZKŁADY MATERIAŁU – PRZEDMIOT „ELEM ENTY INFORMATYKI” – KLASA IV, V I VI.

Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze 1 godzina tygodniowo.
Semestr I

Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia uczniów Ilość
godzin

1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie się z
regulaminem pracowni komputerowej.

Poznają regulaminu pracowni komputerowej. 1

2. Jak bezpiecznie korzystać z komputera? Potrafią sprawnie rozpocząć i zakończyć pracę z komputerem.
Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe.
Higienicznie pracują z komputerem.

1

3. Prawa użytkownika. Potrafią wybrać z dostępnych zbiorów pracy te, które mogą wykorzystać.
Szanują własność intelektualną.
Pojęcie piractwa komputerowego.

1

4. Komputer wżyciu człowieka. Potrafią wyszczególnić podstawowe zastosowanie komputera.
Rozumieją znaczenie komputera dla rozwoju techniki.
Wskazują przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej.

1

5. Zastosowanie komputera w szkole. Dostrzegają korzyści wynikające z zastosowania komputera jako narzędzia
w codziennej pracy.

1

6. Kontrola wiadomości. 1
7. Elementy składowe zestawu komputerowego. Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego.

Prawidłowo uruchamiają zestaw komputerowy
2

8. Sposób kontaktu z komputerem- system (Windows,
DOS).

Posługują się interfejsem użytkownika.
Uzyskują informacje o programach zainstalowanych na komputerze.

1

9. Ćwiczenia obsługi systemu Windows. Poruszają się po strukturze danych.
Poznają możliwości i ustawienia systemu.

3

10. Wyszukiwanie i uruchamianie programów. Uruchamiają programy wykorzystując skróty, ikony itp.
Wyszukują zbiory uruchamiające programy (aplikacje).
Samodzielnie uruchamiają aplikacje, kończą ich działanie.

2

11. Zapisywanie i odczytywanie wyników pracy z
komputerem.

Wprowadzają dane do programów.
Zapisują wyniki swojej pracy na dysku.
Otwierają istniejące zbiory danych na dysku i potrafią je modyfikować.

2

12. Powtórzenie wiadomości z pierwszego semestru. 1
13. Kontrola wiadomości. 1



Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki".
Semestr II

L.p. Jednostka tematyczna Osiągnięcia uczniów Ilość
godzin

14. Przypomnienie ogólnych zasad użytkownika. Potrafią sprawnie rozpocząć i zakończyć pracę z komputerem.
Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe.
Rozumie' konieczność robienia przerw w pracy przy komputerze.

1

15. Obliczenia na komputerze. Znają funkcje klawiszy prostego kalkulatora.
Wykorzystują pamięć kalkulatora do wykonywania złożonych operacji.

1

16. Programy graficzne (Paint). Zapoznanie z ogólnymi wiadomościami na temat programów graficznych. 1
17. Rysujemy ołówkiem (gumka). Rysują proste elementy graficzne, linie, figury z wykorzystaniem myszy.

Wykonują prosty rysunek wg określonego wzoru.
Tworzą samodzielnie rysunek na zadany temat.

2

18. Korzystanie z autokształtów. Potrafią wykorzystać do malowania autokształty.
Tworzą samodzielnie rysunek przy użyciu autokształtów.

2

19. Kopiowanie elementów rysunku. Wykorzystanie kopiowania do modyfikacji rysunku. 2
20. Wypełnianie kolorem. Potrafią uruchomić (z pomocą nauczyciela) dostępny program graficzny z

gotowymi elementami do wypełniania kolorem.
Posługują się myszką przy wyborze kolorów i obiektów do wypełniania.
Zapisują i odczytują pracę na dysku.

2

21. Malowanie na ekranie. Wykonywanie rysunków na dowolny temat. 1
22. Używamy narzędzi malarskich (pędzel, spray). Wykonywanie rysunku za pomocą pędzla i sprayu. 2
23. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy IV. 1
24. Praca kontrolna. 1



Rozkład materiału w klasie V z przedmiotu „Elementy informatyki”
Semestr I

L.p Jednostka tematyczna Osiągnięcia uczniów Ilość
godzin

1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie się
z regulaminem pracowni komputerowej.

Przypomnienie regulaminu pracowni komputerowej. 1

2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. Potrafią bezpiecznie i higienicznie obsługiwać komputer.
Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe.
Higienicznie pracują z komputerem.

1

3. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z obsługi
systemu Windows.

Uruchamiają komputery.
Wyłączają komputery.
Uruchamiają programy.
Zamykają programy.
Modyfikują ustawienia systemu.

2

4. Praca z programami: Kalkulator, Paint. Uruchamiają programy korzystając dróg dostępu.
Tworzą strukturę folderów.
Zapisują wyniki pracy na dysku.
Otwierają zapisywane pliki i modyfikują je.

3

5. Poznajemy edytory tekstu. Poznają zastosowanie edytorów tekstu.
Uruchamiają program WordPad.

1

6. Klawiatura jako narzędzie do pisania tekstów. Potrafią opisywać klawiaturę.
Potrafią wykorzystać klawisze specjalne.
Poruszają się po tekście sterując kursorem tekstowym.
Poznają położenie poszczególnych znaków na klawiaturze.

2

7. Praca z gotowym tekstem. Uruchamiają pliki z gotowym tekstem.
Wprowadzają zmiany do tekstu.
Zapisują plik na dysku twardym.

2-3

8. Redagowanie tekstu. Umieją zaznaczać tekst na różne sposoby.
Zmieniają fragment tekstu wykorzystując do tego celu zaznaczenie.
Umieją wycinać przenosić i kopiować.
Zmieniają czcionkę.
Wyrównują tekst, ustalają wcięcia.

5



L.p. Jednostka tematyczna Osiągnięcia uczniów Ilość
godzin

9. Powtórzenie poznanych wiadomości Przypominają i utrwalają sobie wiadomości o edytorze tekstu. 1
10. Kontrola wiadomości. 1

Rozkład materiału w klasie V z przedmiotu „Elementy informatyki”
Semestr II

11. Ćwiczenia z edycją oraz redagowanie tekstu Utrwalają poznane wiadomości związane z edytorem tekstów.
Rozszerzają poznane wiadomości.

7

12. Drukowanie prac. Poznają rodzaje drukarek.
Umieją poruszać się w opcjach programu: podgląd wydruku, ustawienia
strony.
Umieją drukować prace.

2

13. Poznajemy edytory tekstu Microsoft Word. Poznają możliwości programu Word.
Poznają menu programu.

2

14. Praca z edytorem Word - edycja, redagowanie
tekstu, wstawianie grafiki, równań.

Umieją edytować, redagować tekst.
Wstawiają grafikę do tekstu.
Wstawiają proste równania matematyczne.

4

15. Utrwalenie wiadomości poznanych w klasie V. 1
16. Kontrola wiadomości. 1



Rozkład materiału klasa VI z przedmiotu „Elementy Informatyki”
semestr I

L.p. Jednostka tematyczna Osiągnięcia uczniów Ilość
godzin

1 Lekcja organizacyjna. Regulaminu pracowni
komputerowej.

Zapoznanie z rozkładem materiału. Przypomnienie regulaminu pracowni
komputerowej.

1

2 Bezpieczna i higieniczna praca zkomputerem. Utrwalenie wiadomości: prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy,
higieniczna praca z komputerem.

1

3 Powtórzenie wiadomości o edytorze tekstu
Microsoft Word.

Wygląd oka programu, paski narzędzi, edycja i redagowanie tekstu,
wstawianie obiektów.

2-3

4 Struktura PowerPointa i zasady pracy. Budowa programu i wygląd ekranu, wyjaśnienie podstawowych pojęć,
zasady poruszania się po programie.

1

5 Zasady tworzenia, otwierania i zapisywania
prezentacji.

Tworzenie prostej prezentacji, zapisywanie, otwieranie i modyfikacja, praca
w różnych widokach.

1

6 Tworzenie wyglądu prezentacji. Praca ze slajdami. 2
7 Dodawanie i formatowanie tekstu. Edycja, formatowanie tekstu. 1
8 Rysowanie i praca z obiektami Metoda rysowania,dodawanie kształtów, zmiana rozmiarów obiektów

(formatowanie).
1

9 Dodawanie rysunków ClipArt i innych rysunków. Wstawianie i edycja rysunków. 1
10 Pokaz slajdów. Przygotowywanie i wypróbowywanie czasu wyświetlania slajdów,

przygotowanie pokazu do uruchamiania w pętli ciągłej, rozpoczynanie
pokazu.

2

11 Utrwalenie i poszerzenie wiadomości. Samodzielne przygotowanie prezentacji na wybrany temat. 3
12 Powtórzenie poznanych wiadomości. Przypomnienie i utrwalenie poznanych wiadomości o programie

PowerPoint.
1

13 Kontrola wiadomości. 1
Rozkład materiału klasa VI z przedmiotu „Elementy Informatyki”

semestr II
14 Komputer jakoźródło wiedzy i rozrywki. Poznanie podstawowych pojęć: komputer multimedialny –program

multimedialny, programy edukacyjne.
1

15 Wykorzystanie komputera do wspomagania
uczenia się.

Poznają przykłady programów edukacyjnych, ich możliwości oraz
dowiadują się jak z nich korzystać.

1

16 Wykorzystanie informacji ze zbiorów
multimedialnych.

Korzystają z multimedialnych encyklopedii, internet jako zbiór informacji z
różnych dziedzin i stronświata.

1

17 Jak korzystamy z internetu. Posługują się przeglądarką oraz wyszukiwarką internetową. 1
18 Zakładamy własną skrzynkę internetową. Umieją założyć własną skrzynkę pocztową. 1
19 Podstawowe informacje o programie Excel. Poznają podstawowe pojęcia: skoroszyt, arkusz.. Umieją opisać okno

programu.
1



programu.
20 Wprowadzanie danych i zaznaczanie komórek. Umieją pracować ze skoroszytami i arkuszami, wprowadzają dane

i zaznaczają komórki.
2

21 Tworzenie formuł. Umieją wprowadzać proste formuły, rozwiązują problemy w formułach,
korzystają z prostych funkcji, tworzą wykresy.

4

22 Rozrywka z komputerem. Komputer jakoźródło rozrywki – gry komputerowe.
Uczniowie potrafią kontrolować czas spędzony przy komputerze.

1

23 Utrwalenie wiadomości poznanych w klasie VI. 1
24 Kontrola wiadomości. 1

Opracowanie i wykonanie:
mgr Andrzej Pakosz


