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Ramowe plany nauczania

 Edukacja informatyczna - nauczanie wczesnoszkolne I-III

3 godziny, po 1 godzinie na klasę

 Informatyka – szkoła podstawowa

5 godzin, po 1 godzinie na klasę

 Informatyka – szkoła ponadpodstawowa, zakres podstawowy

3 godziny, po 1 godzinie w klasach I-III

 Informatyka – szkoła ponadpodstawowa, zakres rozszerzony

6 godzin w klasach I-IV(V)



Cele kształcenia – wymagania ogólne

Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie 
problemów  na bazie logicznego 
i abstrakcyjnego myślenia, myślenia 
algorytmicznego i sposobów reprezentowania 
informacji.

Algorytmika – tworzenie i analizowanie algorytmów. 
Podstawowa, najstarsza dyscyplina informatyki.



Cele kształcenia – wymagania ogólne

Programowanie i rozwiązywanie problemów 
z wykorzystaniem komputera oraz innych 
urządzeń cyfrowych: układanie
i programowanie algorytmów, organizowanie, 
wyszukiwanie i udostępnianie informacji, 
posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.

Programowanie – czyli tworzenie kodu źródłowego 
programów komputerowych. Najpopularniejsza 
dyscyplina informatyki.



Cele kształcenia – wymagania ogólne
Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi 
i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad 
działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych 
oraz wykonywanie obliczeń i programów.  

Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: 
komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach 
wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz  
organizacja i zarządzanie projektami. 

Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa.
Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, 
praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji
i norm współżycia społecznego; ocena zagrożeń 
związanych z technologią i ich uwzględnienie dla 
bezpieczeństwa swojego i innych.



Na co warto zwrócić uwagę
 Nowa podstawa kładzie nacisk na inne treści i umiejętności
 Nowa metodyka nauczania informatyki (i nie tylko)
 Spiralność (przyrostowo) kształcenia przez wszystkie etapy 

nauczania
 Informatyka to nauka ścisła, wywodząca się z matematyki, 

bardzo z nią powiązana
 Wyzwanie: Informatyka (w tym programowanie) przez 11 lat dla 

każdego ucznia – jak utrzymać zainteresowanie uczniów



Myślenie komputacyjne

Myślenie komputacyjne (Jeannette Wing, 2006) - użyteczne 
postawy i umiejętności, jakie każdy, nie tylko informatyk, 
powinien starać się wykształcić i stosować.

Kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin 
ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi 
wywodzących się z informatyki.



Szkoła ponadpodstawowa 
podstawa programowa

 Podstawa – projekt rozporządzenia w konsultacjach
 Nowa konstrukcja podstawy: zakres podstawowy

i rozszerzony razem



Jak rozumiemy programowanie 
Sformułowanie 

problemu

Algorytm(y) 
rozwiązania 
problemu

Programowanie 
rozwiązania

Testowanie 
rozwiązania, 

usuwanie błędów

Definicja modeli 
i pojęć



Podręczniki

Będą

Czy spełnią oczekiwania



Co widzimy?

www.mapio.net



Steganografia

1024*1024=1048576 znaków (1MB)
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Języki programowania

Języki tekstowe

Processing



Cele języka Python

• łatwy i intuicyjny język, ale jednocześnie równie 
potężny jak jego konkurenci;

• oparty na zasadzie open source, aby każdy mógł 
wnieść wkład do jego rozwoju;

• zrozumiały kod w języku angielskim;

• przydatność do rozmaitych codziennych celów, 
owocująca krótkim czasem programowania.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Guido_van_Rossum
http://www.flickr.com/photos/52614599@N00/199700290



Przykład w Pythonie:
zamiana pomiędzy systemami liczbowymi



Przykład w Pythonie:
zamiana pomiędzy systemami liczbowymi



Przykład: sortowanie przez wstawianie

Dane:  n – liczba naturalna określająca długość ciągu
A[1..n] – ciąg liczb

Wynik: A[1..n] – uporządkowany niemalejąco ciąg liczb

Algorytm:
dla i=2,3,...,n wykonuj

A[0] ← A[i]
j ← i-1
dopóki A[j]>A[0] wykonuj

A[j+1] ← A[j]
j ← j-1

A[j+1] ← A[0]



Python: sortowanie przez wstawianie



pythontutor.com

https://goo.gl/1ZL5bH

https://goo.gl/1ZL5bH
https://goo.gl/1ZL5bH


pl.khanacademy.org

https://pl.khanacademy.org/computer-programming/szescian1/6395777895301120

https://pl.khanacademy.org/computer-programming/szescian1/6395777895301120
https://pl.khanacademy.org/computer-programming/szescian1/6395777895301120


pl.khanacademy.org

https://pl.khanacademy.org/computer-programming/szescian3/4729203526402048

https://pl.khanacademy.org/computer-programming/szescian3/4729203526402048
https://pl.khanacademy.org/computer-programming/szescian3/4729203526402048


Dziękuję za uwagę
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