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„Informatyka Europejczyka” to zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku
ksi¹¿ek informatycznych. Zawiera w sobie doœwiadczenie wydawnicze i dydaktyczne
zdobyte przez wydawnictwo Helion w trakcie publikacji ponad 2000 ksi¹¿ek, z których
korzystaj¹ na co dzieñ zarówno zawodowi informatycy, jak i zwykli u¿ytkownicy
komputerów. To miêdzy innymi dziêki ksi¹¿kom Helionu najm³odsze pokolenie polskich
informatyków uwa¿ane jest za œwiatow¹ elitê informatyczn¹, poszukiwan¹ przez
pracodawców na miêdzynarodowym rynku pracy.
„Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w gimnazjum.
Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III” jest ksi¹¿k¹ pomocnicz¹
dla nauczyciela, który podczas prowadzenia zajêæ korzysta z podrêczników z serii
Informatyka Europejczyka dla gimnazjum (edycja Windows Vista lub Windows XP).
Znajduj¹ siê tu propozycje rozk³adu materia³u, regulamin szkolnej pracowni komputerowej
oraz przyk³adowe zestawy æwiczeñ do wykorzystania na zajêciach z informatyki.
W poradniku tym mo¿na znaleŸæ omówienie wszystkich zagadnieñ przygotowuj¹cych
ucznia do aktywnego i odpowiedzialnego ¿ycia we wspó³czesnym spo³eczeñstwie.
G³ównym za³o¿eniem jest tu zaprezentowanie rozwi¹zañ metodycznych i sposobu
przedstawiania okreœlonego materia³u. Poradnik obejmuje nastêpuj¹ce bloki tematyczne:
• Budowa i zastosowania komputera
• System operacyjny
• Podstawy grafiki
• Praca z edytorem tekstu
• Multimedia
• Internet i sieci
• Obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych
• Bazy danych
• Algorytmy
• Modelowanie i symulacje
„Informatyka Europejczyka” to:
• doœwiadczenie dydaktyczne autorów, wsparte rzeteln¹ wiedz¹ profesjonalistów
• edukacja informatyczna na najwy¿szym europejskim poziomie, przygotowuj¹ca
uczniów do konfrontacji z elit¹ informatyczn¹ ca³ego œwiata
• najnowsze i najbardziej aktualne podrêczniki z informatyki
Do zestawu do³¹czono p³ytê CD, zawieraj¹c¹ materia³y pomocnicze do wykonywania
æwiczeñ oraz demonstracyjne programy edukacyjne.
Poradnik mo¿e s³u¿yæ jako gotowy zestaw konspektów i æwiczeñ. Mo¿e te¿ pe³niæ rolê
materia³u wyjœciowego do opracowywania w³asnych pomys³ów.
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Tematyka zaj,
wskazówki do realizacji
i przykady
rozwiza metodycznych
Na nastpnych stronach wyszczególnione s zagadnienia tematyczne z uwzgldnieniem liczby godzin przeznaczonych na ich realizacj
(w dwuletnim cyklu ksztacenia). Dla kadego zagadnienia (bloku)
tematycznego okrelono, które zaoenia podstawy programowej
ksztacenia ogólnego z zakresu informatyki s realizowane.
Dla niektórych tematów lekcyjnych przedstawione s cele ogólne, szczegóowe oraz podany jest przykadowy przebieg zaj wraz
z propozycj zada domowych.
Dla innych umieszczone zostay jedynie wskazówki, które mog
pomóc w przygotowaniu czy realizacji zaj , gdy zaoeniem tego
poradnika nie jest podawanie gotowych rozwiza, lecz ukierunkowanie dziaa nauczyciela. Podczas realizacji kolejnych zagadnie
musimy pamita o indywidualizacji nauczania i koniecznoci
dostosowania metod do moliwoci uczniów.
Proponuj, by realizujc tematy powicone aplikacjom rodowiska MS Office, zachca zainteresowanych uczniów do
poznawania wyposaonych w podobne funkcje aplikacji pakietu
OpenOffice. Z pewnoci pomoe to dostrzec, e istniej inne,
alternatywne programy, niekoniecznie komercyjne.
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Opisy dotyczce tego pakietu zaprezentowano na pycie w folderze OpenOffice. Scharakteryzowane zostay nastpujce programy: graficzny Draw, do edycji tekstów Writer, do tworzenia prezentacji Impress, do kalkulacji Calc i do tworzenia baz danych Base.
W poradniku uwzgldniono równie przykadowe zestawy wicze, które mona wykorzysta podczas zaj . Zestawy wicze s
ponumerowane i znajduj si na stronie http://helion.edukacja.pl.
Treci programowe w poradniku, podobnie jak w programie
nauczania, obudowane s wokó zagadnie (bloków) tematycznych:
1. Budowa i zastosowanie komputera
2. System operacyjny
3. Podstawy grafiki
4. Praca z edytorem tekstu
5. Multimedia
6. Internet i sieci
7. Obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych
8. Bazy danych
9. Algorytmy
10. Modelowanie i symulacja

Zagadnienie tematyczne
(blok tematyczny):
budowa i zastosowanie komputera
Podstawa programowa:
Bezpieczne posugiwanie si komputerem i jego oprogramowaniem,
wykorzystanie sieci komputerowej. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania
zainteresowa. Opisywanie innych zastosowa informatyki. Ocena
zagroe i ogranicze, aspekty spoeczne rozwoju i zastosowa
informatyki.

TEMATYKA ZAJ, WSKAZÓWKI DO REALIZACJI
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I ROK NAUKI (8 godzin)

II ROK NAUKI (2 godziny)

1. Regulamin szkolnej pracowni
komputerowej. Przedmiotowy
system oceniania wiadomoci
i umiejtnoci uczniów
w zakresie informatyki.

1. Organizacja pracy na zajciach
z informatyki. Przedmiotowy
system oceniania wiadomoci
i umiejtnoci uczniów z zakresu
informatyki.

2. Znaczenie komputera
we wspóczesnym wiecie.

2. Zagroenia i poytki wynikajce
z zastosowa komputerów
i powszechnego dostpu do informacji.

3. Co to jest informatyka i jakie s
aspekty jej rozwoju?
4. Na czym polega reprezentowanie
i przetwarzanie informacji przez
czowieka i komputer?
5. Bezpieczna i higieniczna praca
z komputerem.
6. Prawo autorskie. Zagadnienia etyczne
i prawne zwizane z ochron wasnoci
intelektualnej.
7. Budowa komputera.
8. Urzdzenia suce
do komunikowania si z uytkownikiem.
Przygotowanie zestawu komputerowego
do pracy.

Na realizacj pierwszego bloku tematycznego „Budowa i zastosowanie komputera” przewidziano 10 jednostek lekcyjnych w dwuletnim
cyklu ksztacenia.
Osignicia ucznia
Ucze:
i stosuje si do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej;
i wie, jakie znaczenie ma komputer we wspóczesnym wiecie

i w jakich dziedzinach znalaz zastosowanie;
i rozumie potrzeb wykorzystania wszechstronnego narzdzia,

jakim jest komputer;
i dostrzega zagroenia i korzyci wynikajce ze stosowania

komputerów i powszechnego dostpu do informacji;
i wie, co to jest informatyka, czym si zajmuje i jakie s

aspekty jej rozwoju;
i potrafi wyjani pojcie: informatyka;
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i rozumie, na czym polega reprezentowanie i przetwarzanie

informacji przez czowieka i komputer;
i potrafi wyjani , na czym polega higieniczna i bezpieczna

praca z komputerem;
i zna pojcia: prawo autorskie, licencja (wymienia i opisuje

przykady licencji), piractwo komputerowe;
i rozumie konieczno prawnej ochrony twórczoci;
i dostrzega potrzeb poszanowania i ochrony pracy innych

osób;
i wie, jak zgodnie z prawem mona korzysta

z oprogramowania;
i zna elementy zestawu komputerowego;
i potrafi poczy elementy zestawu;
i potrafi wymieni elementy znajdujce si wewntrz komputera;

potrafi je scharakteryzowa (treci rozszerzajce);
i rozrónia rodzaje i jednostki pamici;
i zna rodzaje i zastosowanie noników informacji.

Zakres i sposoby pomiaru wiadomoci i umiejtnoci
Podczas realizacji zagadnie dotyczcych budowy i zastosowania
komputera nauczyciel obserwuje i ocenia:
i poprawno rozumienia pojcia informatyka oraz poj

zwizanych z prawem autorskim;
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 zasady prywatnoci wobec zapisanych

na komputerze plików innych osób;
i wiedz dotyczc wntrza komputera, urzdze wejciowych

i wyjciowych, rodzajów i jednostek pamici;
i waciwe podczanie czci komputerowych.

TEMATYKA ZAJ, WSKAZÓWKI DO REALIZACJI
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Oceniamy:
i wykonywanie wicze praktycznych;
i posugiwanie si omawianymi narzdziami informatycznymi;
i rozumienie poj ;
i zaangaowanie ucznia podczas zaj ;
i wypowiedzi ustne i pisemne;
i testy;
i prace domowe;
i prace dla chtnych;
i prace dodatkowe, na przykad referaty, plansze pogldowe

stanowice pomoc do zaj itp.
Na nastpnych stronach przedstawiam wskazówki do zaj
i przykady rozwiza metodycznych dla poszczególnych lekcji.

I rok nauki
Temat 1.
Regulamin szkolnej pracowni komputerowej.
Przedmiotowy system oceniania wiadomoci
i umiejtnoci uczniów w zakresie informatyki
Wskazówki do zaj:
1. Pierwsze zajcia z informatyki rozpoczynamy od omówienia

waciwego sposobu zachowania si w pracowni komputerowej.
Nauczyciel odczytuje i omawia regulamin pracowni,
a uczniowie wypowiadaj si, o czym jeszcze powinni pamita .
Regulamin powinien znajdowa si w pracowni w widocznym
miejscu, aby w razie potrzeby mona byo si do niego
odwoywa . Regulamin szkolnej pracowni komputerowej
znajduje si na pycie CD-ROM.
2. Nauczyciel wyjania zasady pracy na zajciach z informatyki

i zapoznaje uczniów z przedmiotowym systemem oceniania.
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3. Pierwsze zajcia su równie przedstawieniu zakresu treci

programowych przewidzianych do realizacji w klasie pierwszej.
4. Ju na pierwszej lekcji informatyki nie mona ograniczy si

do samego wykadu. Po omówieniu wyej wymienionych
zagadnie uczniowie powinni pod kierunkiem
nauczyciela wczy komputery, aby oswaja si z nimi
i z oprogramowaniem. Na tych zajciach nauczyciel nie
wprowadza nowych poj . Uczniowie mog zaobserwowa
ruch myszy, wygld pulpitu czy ikon. Mog uruchomi
na przykad gr, której ikon nauczyciel wczeniej umieci
na pulpicie, lub przejrze zasoby komputera (zapewne
nie bd mieli z tym problemu).
5. Nauczyciel wyjania, jak prawidowo wyczy komputer.
6. Podsumowaniem zaj mog by odpowiedzi uczniów

na pytania:
i Dlaczego powinnimy przestrzega regulaminu?
i Jakich treci, oprócz przedstawionych przez nauczyciela

do realizacji w klasie pierwszej, chciaby jeszcze uczy si
na zajciach z informatyki?

Temat 2.
Znaczenie komputera we wspóczesnym wiecie
Wskazówki do zaj:
1. Na zajciach warto uwiadomi uczniom rol komputera

i powszechnego dostpu do informacji oraz korzyci
wynikajce z powszechnego dostpu do komputerów.
2. Naley zwróci uwag uczniów na:

a. dziedziny ycia, w których wan funkcj peni komputer:
i nauk,
i handel,
i medycyn,
i komunikacj,
i przemys,
i administracj publiczn;
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b. cechy oprogramowania komputerowego majce wpyw na
szersze zastosowanie komputerów:
i prezentowanie informacji za pomoc obrazu, dwiku,

animacji wpywajce na zwikszenie atrakcyjnoci
przekazu,
i interaktywno , czyli moliwo wpywania uytkownika

na przebieg programów,
i specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w wielu

dziedzinach.
3. Uczniowie wymieniaj zawody i omawiaj czynnoci,

w których komputer sta si niezbdny, na przykad:
i architekt  projekt domu, obliczenia wielkoci powierzchni

uytkowych,
i grafik komputerowy  tworzenie i obróbka rysunków za

pomoc komputera i odpowiedniego oprogramowania.
4. Nauczyciel prezentuje (czyta lub opowiada) ciekawostki

informatyczne na temat zastosowania komputerów
w rónych dziedzinach ycia. Ciekawostki moe przygotowa
on sam lub chtni uczniowie.
5. Podsumowaniem zaj moe by samodzielnie sporzdzona

przez uczniów notatka na temat dziedzin, w których
niezbdny jest komputer.
6. Na zakoczenie uczniowie prezentuj swoje wypowiedzi

pisemne.

Temat 3.
Co to jest informatyka i jakie s aspekty jej rozwoju?
Wskazówki do zaj:
1. Na zajciach uczniowie poznaj pojcia:

i informatyka,
i przetwarzanie informacji.
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2. Wspólnie z nauczycielem szukaj odpowiedzi na pytania:

1. Jakie znaczenie ma komputeryzacja i upowszechnienie si internetu?
Wycigaj wnioski:
Komputeryzacja i upowszechnienie si internetu
pozytywnie wpywaj na rozwój pastw i spoeczestw,
a zwaszcza na:
i usprawnienie i przyspieszenie wykonywania

rónorodnych prac,
i lepszy i atwiejszy dostp do informacji,
i szybk wymian danych,
i moliwoci komunikacji z najdalszymi zaktkami wiata,
i dostpno usug oferowanych w internecie,
i zwikszenie moliwoci podjcia zdalnej pracy,
i upowszechnianie rónych form uczenia si

z wykorzystaniem internetu,
i zwikszenie moliwoci aktywnego funkcjonowania

(uczenia si, pracy) dla osób niepenosprawnych
i pozostajcych w domu,
i globalizacj spoeczestw.

2. Na jakie dziedziny ycia wpywa komputeryzacja?
Wycigaj wnioski:
Dziedziny, na które komputeryzacja ma wpyw, to midzy
innymi:
i rozwój osobisty jednostki (podejmowanie nauki, pracy,
korzystanie z internetu, dostp do informacji,
komunikacja, szybka wymiana danych itp.),
i rynek pracy (powszechny dostp do ofert pracy, moliwo

podjcia pracy wykonywanej w domu za porednictwem
internetu, moliwo podnoszenia kwalifikacji,
zwikszenie konkurencyjnoci przedsibiorstw itp.),
i rozwój ekonomiczny (wykorzystywanie osigni

nowoczesnych technologii, upowszechnianie zastosowa
komputerów, korzystanie z rónorodnych usug
internetowych).
i e-usugi w administracji publicznej.
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3. Jakie zagroenia niesie za sob komputeryzacja?
Wycigaj wnioski:
i izolowanie si od spoeczestwa osób powicajcych

zbyt wiele czasu na prac z komputerem,
i zmniejszenie lub brak zainteresowania otaczajc

rzeczywistoci,
i uzalenienia od komputera i internetu,
i moliwo przechwycenia przesyanych danych,
i kradzie danych i hase,
i oszustwa internetowe (w tym bankowe),
i rozprzestrzenianie si zoliwego oprogramowania,

w tym wirusów i spamu,
i wzrost liczby stron internetowych podszywajcych si

pod popularne serwisy,
i dostp do informacji, obrazów, gier epatujcych

przemoc i agresj lub propagujcych segregacj rasow.
3. Uczniowie:

a. wypowiadaj si:
i jakie prace najchtniej wykonuj na komputerze?
i ile czasu spdzaj przed komputerem?
i jakie s oznaki uzalenienia od komputera?

b. wykonuj wiczenie 1.3 (z podrcznika): Przygotuj
wypowied na temat: „Upowszechnienie si komputerów moe
w przyszoci…”.
4. Praca domowa

Na podstawie dostpnych róde napisz referat uzasadniajcy
tez, e postpujca komputeryzacja pozytywnie wpywa
na róne dziedziny ycia.
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Temat 4.
Na czym polega reprezentowanie i przetwarzanie
informacji przez czowieka i komputer?
Wskazówki do zaj:
1. Na wstpie nauczyciel uwiadamia uczniom nastpujce

zagadnienia:
i Wprowadzane do komputera dane s przetwarzane przez

komputer na zrozumiay dla niego jzyk, którym jest tzw.
kod binarny, nazywany systemem dwójkowym. Do zapisu
liczb uywa si w nim tylko dwóch cyfr: 0 i 1.
i Komputerowe reprezentacje liczb w postaci dwóch cyfr:

0 i 1 oznaczaj w praktyce, e informacje s przedstawiane
jako cigi zer i jedynek, a komputer rejestruje dwa stany:
istnienie informacji (1) lub brak informacji (0).
i Czowiek na co dzie posuguje si systemem dziesitnym,

w którym podstaw jest liczba 10, a do zapisu uywa si
dziesiciu cyfr — od 0 do 9.
2. Uczniowie poznaj sposób przeliczania liczb:

i z systemu dziesitnego na dwójkowy

Aby przedstawi liczb dziesitn w postaci dwójkowej,
naley tyle razy wykona dzielenie cakowite tej liczby
przez dwa, a uzyskany iloraz bdzie mniejszy od dwóch.
Posta dwójkow otrzymamy, zapisujc reszt z dzielenia,
poczwszy od ostatniej reszty, na przykad:
678 / 2
339 / 2
169 / 2
84 / 2
42 / 2
21 / 2
10 / 2
5/2
2/2
1/2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

339 + 0 reszty
169 + 1 reszty
84 + 1 reszty
42 + 0 reszty
21 + 0 reszty
10 + 1 reszty
5 + 0 reszty
2 + 1 reszty
1 + 0 reszty
0 + 1 reszty
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Posta dwójkow liczby otrzymamy, zapisujc wartoci
reszty w odwrotnej kolejnoci, czyli 10101001102.
i z systemu dwójkowego na dziesitny
1111002 = 1*25 + 1*24 + 1*23 + 1*22 + 0*21 + 0*20 =
= 1*32 + 1*16 + 1*8 + 1*4 + 0*2 + 0*1 =
= 32

+ 16

+8

+4

+0

+0

= 60

3. Uczniowie wykonuj wiczenia 1.1 i 1.2 z podrcznika.
4. Nauczyciel wyjania uczniom, e:

i kady znak jest w komputerze kodowany,
i w komputerach zgodnych ze standardem IBM uywa si

kodu ASCII.
ASCII  standardowy system kodowania znaków za
pomoc liczb z zakresu 0 – 127 (kody 7-bitowe), gdzie:
i 0 – 31 to kody sterujce,
i 48 – 57 kody cyfr,
i 65 – 90 kody wielkich liter alfabetu,
i 97 – 122 kody maych liter alfabetu.

Standard ASCII nie obejmuje adnych znaków
nienalecych do alfabetu aciskiego oraz adnych
znaków graficznych, symbolicznych i specjalnych.
Poniewa praktycznie kady mikrokomputer przetwarza
dane 8-bitowe (a nie 7-bitowe), pozostaych 128 kombinacji
(kody 128 – 255) wykorzystuje si do zapisywania znaków
dodatkowych1.
Podsumowaniem zaj mog by wspólnie zredagowane wnioski.

Temat 5.
Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem
Przykad rozwizania metodycznego:

Cel gówny:
Poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem oraz
zrozumienie koniecznoci ich stosowania.
1

Na podstawie: P. Adamczewski, Sownik informatyczny, Helion, Gliwice 2005.
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Cele szczegóowe:
Ucze:
i wie, jak waciwie zorganizowa stanowisko komputerowe;
i zna zasady bezpieczestwa i higieny pracy z komputerem;
i szanuje mienie szkolne.

Metody pracy:
Pogadanka, pokaz.
Zakres materiau
do realizacji
na zajciach
Omówienie zasad
uytkowania
komputera
i waciwej
organizacji
stanowiska
komputerowego.
Poszanowanie
sprztu
komputerowego.

Sposób realizacji
(czynnoci nauczyciela)
Nauczyciel omawia nastpujce
zagadnienia:
1. Jak waciwie zorganizowa
stanowisko komputerowe?
Nauczyciel, prezentujc konkretny
zestaw, omawia m.in. zasady
ustawienia sprztu komputerowego,
monitora, klawiatury oraz doboru
owietlenia.
2. Co znaczy okrelenie bezpieczestwo
i higiena pracy z komputerem?
Nauczyciel moe odwoa si do tekstu
w podrczniku (podrozdzia 1.3):
Na czym polega bezpieczna
i higieniczna praca z komputerem?
3. Na czym polega poszanowanie
sprztu komputerowego?
4. Ochrona i przechowywanie
noników informacji.
5. Co oznacza spotykane w literaturze
pojcie syndrom RSI?
6. Po omówieniu powyszych
zagadnie nauczyciel rozdaje uczniom
wydrukowany Zestaw 1.2, który jest
form testu podsumowujcego zajcia.
Uczniowie zaznaczaj waciwe
odpowiedzi, a nastpnie wspólnie
z nauczycielem sprawdzaj poprawno
udzielonych odpowiedzi.

2

Zestaw 1. znajduje si na stronie http://helion.edukacja.pl.

Osignicia
ucznia
Ucze:
i wie, jak
prawidowo
zorganizowa
stanowisko
komputerowe;
i rozumie,
co kryje si
pod pojciem
bezpiecze stwo
i higiena pracy
z komputerem;
i wie, w jaki
sposób dba
o sprzt
komputerowy.

TEMATYKA ZAJ, WSKAZÓWKI DO REALIZACJI
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Praca domowa
Przygotuj si do dyskusji na temat:
i I grupa: Na czym polega ochrona wasnoci intelektualnej?
i II grupa: Jakie wytwory ludzkiej dziaalnoci podlegaj ochronie

prawnej?
Przygotowujc si do dyskusji, uczniowie powinni zapisa , z jakich
róde korzystali.

Temat 6.
Prawo autorskie. Zagadnienia etyczne i prawne
zwizane z ochron wasnoci intelektualnej
Przykad rozwizania metodycznego:

Cel gówny:
Respektowanie prawa autorskiego.
Cele szczegóowe:
Ucze:
i rozumie konieczno ochrony wasnoci intelektualnej;
i zna pojcia: prawo autorskie, piractwo komputerowe, haker, kraker;
i wie, jakie wytwory ludzkiej dziaalnoci podlegaj ochronie

prawnej;
i rozumie, na czym polega naruszanie prawa autorskiego;
i rozrónia rodzaje licencji.

Metody pracy:
Pogadanka, pokaz.
Pomoce dydaktyczne:
Pyty przygotowane przez nauczyciela w celu zaprezentowania
rónych rodzajów licencji.

