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Program szkolnego koła informatycznego 
www.pl 

 

Wstęp 

 

Program szkolnego koła www.pl ma na celu ujawnienie zainteresowań i 

kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie 

posiadają już podstawową wiedzę z zakresu obsługo komputera. 

Koło informatyczne jest formą zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą dostęp do 

komputerów wszystkim zainteresowanym uczniom ZSZ nr3. Zajęcia prowadzone są 

raz w tygodniu po 2 godziny w pracowni komputerowej pracującej w sieci z dostępem 

do Internetu.  

W ramach zajęć uczniowie m.in. budują własne strony internetowe a także 

zajmują się przetwarzaniem obrazu. Tematyka zajęć jest rozwinięciem treści 

podstawy programowej technologii informacyjnej. 

Osoby prowadzące koło informatyczne to nauczyciele technologii 

informacyjnej: mgr Krystyna Duda i mgr Aleksandra Trukawka. 

Dopuszcza się płynność w dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na 

realizację zarówno poszczególnych tematów w zależności od oczekiwań i potrzeb 

uczniów. Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów bez szkody dla ogólnej 

koncepcji programu. 
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Ogólne cele kształcenia 

 

1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną. 

2. Kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu, tworzenia stron 

www. 

3. Rozwijanie umiejętności korzystania z osiągnięć współczesnej techniki  

(obsługa skanera, aparatu cyfrowego). 

4. Kształtowanie współdziałania w zespole, samooceny i dostrzegania potrzeby 

samokształcenia. 

 

 

Oczekiwane efekty 

 

1. Uczniowie tworzą i publikują własne strony internetowe 

2. Uczniowie rozbudowują szkolną stronę internetową . 

3. Uczniowie posługują się skanerem i aparatem cyfrowym 

4. Uczniowie przetwarzają obraz i tekst oraz dostosowują go do własnych 

potrzeb. 
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Tematy zaj ęć szkolnego koła informatycznego www.pl   (po 2 godz.): 
 

 
 

I. Przetwarzanie obrazu i tekstu 
 
1. Skaner jako narzędzie pracy- zapoznanie z działaniem i pracą skanera. Instalacja 

oprogramowania. 
2. Przetwarzanie i przygotowanie skanowanego tekstu do druku. 
3. Skanowanie i przetwarzanie skanowanego obrazu. 
4. Aparat cyfrowy- parametry i działanie aparatów cyfrowych, wykonywanie zdjęć. 
5. Instalacja oprogramowania do gromadzenia i obróbki zdjęć cyfrowych. 

Podstawowe informacje dotyczące możliwości programu. 
6. -7. Przetwarzanie obrazów – obróbka zdjęć cyfrowych. 
8. Tworzenie albumów zdjęć cyfrowych. 
9. Prezentacja zdjęć- praca z programem Power Point. 
 

 
 

II. Projekt: Strona internetowa 
 
10. Wybór tematu strony internetowej (zgodnie z zainteresowaniami). Od czego 

zacząć tworzenie strony www. Projektowanie witryny www, pojęcie HTML. 
11. –13.Tworzenie kodu HTML przy użyciu znaczników, struktura dokumentu HTML. 
14. Zapisywanie plików w notatniku i wyświetlanie strony www. 
15. Instalacja i zapoznanie z programem do tworzenia stron internetowych (np. 

Microsoft Front Page lub darmowym oprogramowaniem).  
16. Gromadzenie i opracowanie materiałów graficznych i tekstowych dotyczących 

tematu strony internetowej. 
17. Realizacja zadania Moja Strona Internetowa - szablony, strona główna, strona 

FAQ 
18. Formatowanie stron www, umieszczanie zdjęć, formatowanie tekstu i grafiki 
19. Procedura tworzenia tabel. Pozycjonowanie za pomocą tabeli  oraz paska 

narzędzi „pozycjonowanie” na stronie.  
20. Efekty DHTML na stronie, formatowanie tła stron. 
21. Nawigacja między stronami internetowymi, hiperłącza. 
22. Tworzenie przycisków nawigacyjnych na podstawie struktury nawigacji  
23. Tworzenie galerii fotografii, tytuł strony 
24. Animacje na stronie internetowej, wykresy, tabele i zdjęcia. 
25. Elementy dynamiczne, licznik trafień, księga gości na stronie www. 
26. Graficzne opracowanie strony internetowej. 
27. – 28. Ostatnie poprawki, aktualizacja strony. Publikowanie witryny na szkolnym 

serwerze www. 
29. Aktualizacja strony- usuwanie opublikowanych plików i folderów, nanoszenie 

poprawek i najnowszych informacji. 
30. Prezentacja wykonanych prac. 
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Plan wynikowy programu edukacyjnego 
informatycznego koła www.pl 

rok szk.2005/2006 
autorzy programu: mgr Krystyna Duda, mgr Aleksandra Trukawka 

L.p Temat zajęć l.g.  Wiadomo ści 
Uczeń: 

Umiejętności 
Uczeń: 

I. Przetwarzanie obrazu i tekstu 
Skaner - 6  

1. 
 

2. 
 
 
 

3. 

Skaner jako 
narzędzie pracy 
Przetwarzanie i 
przygotowanie 
skanowanego tekstu 
do druku. 
Skanowanie i 
przetwarzanie 
skanowanego 
obrazu. 

 
2 
 
2 
 
 
 
2 

 
� Wie do czego służy i jak 

się obsługuje skaner 
� Zna parametry istotne dla 

skanera 
� Zna rozszerzenia i 

właściwości pojemności 
zapisywanych obrazów 

� Potrafi wymienić 
programy przetwarzające 
obraz i skanowany tekst 

 
� Potrafi skanować tekst i obraz 
� Potrafi zainstalować skaner i 

jego oprogramowanie 
� Potrafi zmienić odpowiednio 

rozmiar skanowanego obrazu 
� Za pomocą dostępnych 

programów przetwarza tekst i 
obraz wg własnych potrzeb. 

 
 

Aparat cyfrowy-12  
4. 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 

Aparat cyfrowy- 
parametry i działanie 
wykonywanie zdjęć. 
Instalacja 
oprogramowania 
Podstawowe 
informacje dotyczące 
możliwości programu. 
Przetwarzanie 
obrazów – obróbka 
zdjęć cyfrowych. 
Albumy zdjęć 
cyfrowych. 
Prezentacja zdjęć- 
Power Point. 

 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
2 
 

 
� Wie do czego służy i jak 

się obsługuje aparat 
cyfrowy 

� Zna parametry istotne dla 
aparatu cyfrowego 

� Zna rozszerzenia i 
właściwości pojemności 
zapisywanych obrazów 

� Potrafi wymienić 
programy przetwarzające 
zdjęcia 

 
� potrafi obsłużyć aparat 

cyfrowy 
� potrafi zainstalować aparat 

cyfrowy i jego 
oprogramowanie 

� Potrafi wprowadzać 
wykonane zdjęcia do pamięci 
komputera 

� Potrafi zmienić odpowiednio 
rozmiar zdjęć 

� Za pomocą dostępnych 
programów przetwarza 
zdjęcia wg własnych potrzeb 

� Tworzy albumy zdjęć  
� Wykonuje prezentacje 

wykonanych zdjęć. 
II. Projekt: Strona internetowa 

Język HTML-10  
9. 

 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
11. 

Wybór tematu strony 
www. Od czego 
zacząć? Projektowanie 
witryny www, pojęcie 
HTML. 
Tworzenie kodu 
HTML przy użyciu 
znaczników, 
struktura dokumentu 
HTML. 
Zapisywanie plików 
w notatniku i 
wyświetlanie strony 
www. 
 

 
2 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 

2 

 
� zna niezbędne informacje 

o HTML-u 
� rozumie pojęcie CSS 
� zna pojęcie i cel 

stosowania znaczników 
� zna pojęcie standardu 

kodowania polskich 
znaków na stronie www 

� wie czym jest szkielet 
strony 

� zna pojęcia: nagłówek, 
korpus, akapit 

� zna sposób zapisywania 
ścieżki dostępu do plików 
dźwiękowych, graficznych 
czy animacji 

� zna elementy blokowe w 
języku HTML 

 
� wymienia standardy stron 

kodowych dla Polski 
� stosuje znaczniki oraz tworzy 

odpowiednią strukturę 
dokumentu 

� ustala rozmiar, styl czcionki, 
kolor, nagłówki, frazy, 
sztywne ustawienia strony, 
odstępy w tekście, linie 
poziome 

� zapisuje pliki w notatniku 
� wyświetla stronę www 



Szkolne koło informatyczne www.pl 5 
przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Gdańsku 

Strona www- 32  
12. 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
18. 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
20. 
 
21. 
 
 
 
22. 
 
 
 
23. 
 
 
24. 
 

 

Instalacja i 
zapoznanie z 
programem do 
tworzenia stron 
internetowych.  
Gromadzenie i 
opracowanie 
materiałów 
graficznych i 
tekstowych. 
Realizacja zadania 
Moja Strona 
Internetowa - 
szablony, strona 
główna, strona FAQ 
Formatowanie stron 
www, umieszczanie 
zdjęć, formatowanie 
tekstu i grafiki 
Procedura tworzenia 
tabel. 
Pozycjonowanie za 
pomocą tabeli  oraz 
paska narzędzi 
„pozycjonowanie” na  
stronie.  
Efekty DHTML na 
stronie, 
formatowanie tła 
stron. 
Nawigacja między 
stronami 
internetowymi, 
hiperłącza. 
Tworzenie 
przycisków 
nawigacyjnych na 
podstawie struktury 
nawigacji  
Tworzenie galerii 
fotografii, tytuł strony 
Animacje na stronie 
internetowej, 
wykresy, tabele i 
zdjęcia. 
Elementy 
dynamiczne, licznik 
trafień, księga gości 
na stronie www. 
Graficzne 
opracowanie strony 
internetowej. 
Ostatnie poprawki, 
aktualizacja strony. 
Publikowanie witryny 
na szkolnym 
serwerze www. 

 
2 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

4 

 
 
 
� zna programy służące do 

tworzenia stron 
internetowych 

� wie jak zgromadzić i 
opracować materiały na 
stronę internetową 

� wie czym jest szablon 
strony, strona główna 

� zna sposoby zapisywania 
ilustracji 

� zna pojęcie szyldu, 
nagłówka strony 

� rozumie zasady doboru 
tła strony i używania tzw. 
bezpiecznych kolorów 

� rozumie potrzebę 
stosowania tabel na 
stronie, zna procedurę ich 
tworzenia 

� zna pojęcie 
pozycjonowania za 
pomocą tabeli 

� zna pojęcie efektów 
DHTML, definiowania 
nawigacji i hiperłącza 

� rozumie istotę 
komunikowania między 
stronami 

� zna sposoby 
pozyskiwania danych z 
Internetu 

� wie czym jest licznik 
trafień, księga gości 

� zna procedurę 
opublikowania strony na 
szkolnym serwerze 

 

 
� potrafi wyszukać i 

zainstalować programy 
oferujące możliwości 
tworzenia stron internetowych 

� potrafi zaprojektować stronę i 
zgromadzić odpowiednie 
materiały 

� potrafi zastosować szablon 
strony, zapisać stronę główną 
pod odpowiednią nazwą 

� potrafi zapisywać w 
odpowiednich folderach 
ilustracje 

� potrafi zastosować szyldy i 
nagłówki strony, zmienić jej 
wygląd 

� umie stosować tabele na 
stronie, wykorzystać je do 
pozycjonowania 

� potrafi pozycjonować za 
pomocą paska narzędzi 
„pozycjonowanie” 

� stosuje efekty DHTML na 
stronie 

� formatuje tło strony 
� tworzy odpowiednią strukturę 

nawigacji między stronami 
� wstawia i odpowiednia 

formatuje hiperłącza, przyciski 
nawigacyjne 

� pozyskuje z Internetu 
wybrane zasoby np. przyciski 
nawigacji 

� potrafi stworzyć galerie 
fotografii na stronie www 

� umieszcza na stronie 
wykresy, tabele, zdjęcia czy 
animacje 

� umieszcza elementy 
dynamiczne, licznik trafień czy 
księgę gości 

� potrafi odpowiednio zadbać o 
estetyczny wygląd strony 

� przestrzega nietykiety 
� potrafi opublikować stronę na 

szkolnym serwerze www 
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25. 
 
 
 
 
 
 
 
26. 

Aktualizacja strony- 
usuwanie 
opublikowanych 
plików i folderów, 
nanoszenie 
poprawek i 
najnowszych 
informacji. 
Prezentacja 
wykonanych prac. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 

� wie jak wprowadzić 
poprawki na 
opublikowanej stronie, jak 
usunąć pliki lub foldery 

� wie jak znaleźć dostawcę 
internetowego, który 
udostępni bezpłatnie 
miejsce na swoim 
serwerze 

� potrafi umieścić swoją 
stronę na bezpłatnym 
serwerze 

� potrafi wprowadzać poprawki 
na opublikowanej stronie, 
usuwać foldery i pliki 

� potrafi znaleźć bezpłatnego 
dostawcę internetowego 

� potrafi umieścić swoją stronę 
na bezpłatnym serwerze 
internetowym. 

 Razem: 60  
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Sposób oceny 

 

 Kontrola postępów uczniów na zajęciach koła informatycznego ma na celu 

jedynie dostarczanie informacji o przystępności prowadzonych zajęć oraz stopniu 

zainteresowania uczniów danym zagadnieniem. Jej celem nie jest jednak, jak w 

przypadku zajęć obowiązkowych, ocena osiągnięć uczniów. Dlatego też będzie 

ona ograniczać się do wypowiedzi uczniów aranżowanych przez nauczyciela w 

trakcie rozwiązywania problemów za pomocą komputera. Formą kontroli osiągnięć 

uczniów będą tutaj również konkursy informatyczne organizowane w obrębie 

szkoły lub poza nią. Także odpowiednio przygotowane zadania do samodzielnej 

pracy dostarczą nauczycielowi informacji na temat postępów uczniów. 

 

 

Ewaluacja  

 

 Ewaluacja jest procesem wartościowania programu nauczania przez 

odbiorców: uczniów, nauczycieli, rodziców w celu podejmowania decyzji o 

modyfikacji, kontynuacji lub zmian w programie. 

 Przeprowadzenie rozmów z uczniami oraz ankiety na temat atrakcyjności 

zajęć, ich skuteczności i poziomie opanowania zakładanych umiejętności i 

wiadomości pozwoli ocenić przeprowadzone zajęcia. 

Źródłem informacji o programie są jego odbiorcy, cenne będą formułowane 

przez nich opinie o programie, jego skuteczności, użyteczności i atrakcyjności, jak 

i fakty przejawiające się w osiągnięciach uczniów, czynionych przez nich 

postępach, jakości wykonywanych prac. W ewaluacji powyższego programu 

pomocna będzie również ankieta przeprowadzona wśród uczniów biorących udział 

w zajęciach koła www.pl. 

 

 

 

 

 

 Opracowanie i realizacja:  

 mgr Krystyna Duda 

 mgr Aleksandra Trukawka 


