
Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Szkoła podstawowa – INFORMATYKA
Cele edukacyjne
Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
Zadania szkoły 

1.Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
2.Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich 

oprogramowania (np. z gier) 
Treści 

1.Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem.
2.Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w życiu codziennym. 
3.Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów.
4.Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych 

dziedzin wiedzy. 
5.Poznawanie zastosowań komputerów i opartych na technice komputerowej urządzeń spotykanych przez ucznia w 

miejscach publicznych.
Osiągnięcia 

1.Posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i programistycznym. 
2.Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów. 
3.Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania. 
4.Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin. 

Gimnazjum – INFORMATYKA
Cele edukacyjne
Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.
Zadania szkoły 

1. Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i 
technologią informacyjną. 

2. Zainteresowanie uczniów rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do informacji i 
komunikowania się. 

3. Wspomaganie uczniów w ich rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego 
kierunku kształcenia.

Treści 
1. Posługiwanie się sprzętem i korzystanie z usług systemu operacyjnego. Podstawowe elementy komputera i ich 

funkcje. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Podstawowe usługi systemu operacyjnego. Podstawowe zasady 
pracy w sieci lokalnej i globalnej.

2. Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Formy reprezentowania i przetwarzania informacji 
przez człowieka i komputer. Redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera. Tworzenie 
dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z 
programu nauczania gimnazjum i codziennego życia. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Przykłady 
różnych form organizacji danych. Przykłady wyszukiwania i zapisywania informacji w bazach danych. Przykłady 
zastosowań komputera jako narzędzia dostępu do rozproszonych źródeł informacji i komunikacji na odległość. 

3. Rozwiązywanie problemów w postaci algorytmicznej. Algorytmy wokół nas, przykłady algorytmów rozwiązywania 
problemów praktycznych i szkolnych. Ścisłe formułowanie sytuacji problemowych. Opisywanie algorytmów w 
języku potocznym. Zapisywanie algorytmów w postaci procedur, które może wykonać komputer. Przykłady 
algorytmów rekurencyjnych. Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych zadań metodą zstępującą. Przykłady 
testowania i oceny algorytmów . 

4. Modelowanie i symulacja za pomocą komputera. Symulowanie zjawisk o znanych prostych modelach. Modelowanie 
a symulacja. Przykłady tworzenia prostych modeli.

5. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki. Pożytki wynikające z rozwoju informatyki i 
powszechnego dostępu do informacji. Konsekwencje dla osób i społeczeństw. Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe 
gry, deprawujące treści, uzależnienie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i 
ochroną danych.

Osiągnięcia 
1. Wybieranie, łączenie i celowe stosowanie różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych 

praktycznych i szkolnych problemów ucznia. 
2. Korzystanie z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera. 
3. Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych problemów przez stosowanie poznanych metod algorytmicznych. 
4. Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów.



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, LICEUM PROFILOWANE, TECHNIKUM 
kształcenie w zakresie podstawowym – TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 

Cele edukacyjne
1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i 

metodami informatyki.
2. Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym.

Zadania szkoły
1. Stworzenie warunków do korzystania ze sprzętu oraz programów komputerowych wspomagających różne dziedziny 

nauczania.
2. Wspomaganie rozwoju umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu nauczania szkolnego i 

codziennego życia z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i środków informatycznych.
3. Pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych wyniesionych z poprzednich etapów edukacyjnych.

Treści nauczania
1. Opracowywanie dokumentów o rozbudowanej strukturze zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł.
2. Rozwiązywanie zadań z zakresu różnych dziedzin nauczania z wykorzystaniem programów komputerowych i metod 

informatyki.
3. Podstawowe formy organizowania informacji w bazach danych spotykanych w otoczeniu ucznia. Wyszukiwanie 

informacji w bazach danych, formułowanie rozbudowanych zapytań.
4. Korzystanie z informacji związanych z kształceniem, pochodzących z różnych źródeł, oraz komunikowanie się 

poprzez sieć.
5. Wspomaganie prezentacji prac uczniów z zastosowaniem programów komputerowych. Prezentacja w sieci.
6. Rozwój zastosowań komputerów. Prawne i społeczne aspekty zastosowań informatyki.

Osiągnięcia
1. Opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych i różnych źródeł informacji.
2. Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem programów komputerowych.
3. Posługiwanie się programami komputerowymi i metodami informatyki w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.
4. Korzystanie z dostępnych źródeł informacji za pomocą komputerów.
5. Komunikowanie się z wykorzystaniem sieci komputerowej.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
kształcenie w zakresie rozszerzonym – INFORMATYKA 

Cele edukacyjne
1. Przygotowanie do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego.
2. Zdolność do samodzielnego korzystania z komputera dla realizacji części zadań edukacyjnych oraz 

innych celów poznawczych.
Zadania szkoły

1. Stworzenie warunków do poznania wybranych zagadnień, pojęć i metod informatyki, jako dyscypliny naukowej oraz 
jej najważniejszych zastosowań.

2. Kształcenie samodzielności intelektualnej, odpowiedzialności za własny rozwój, gotowości do podejmowania i 
rozwiązywania złożonych zadań z uwzględnieniem środków i metod informatyki.

3. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej przez realizację projektów grupowych.
Treści nauczania

1. Algorytmika i programowanie:
a) metodyczna analiza i modelowanie umiarkowanie złożonych problemów i procesów z różnych dziedzin,
b) przegląd algorytmów klasycznych,
c) wybrane techniki projektowania algorytmów i struktur danych: programowanie strukturalne, zstępujące, abstrakcja 

danych, metoda kolejnych uściśleń,
d) elementy analizy algorytmów,
e) indywidualna i zespołowa realizacja projektów programistycznych w wybranym języku wysokiego poziomu.

2. Bazy danych:
a) podstawowe formy organizacji informacji w bazach danych,
b) budowa relacyjnych baz danych,
c) wyszukiwanie informacji w relacyjnych bazach danych z użyciem języka zapytań,
d) projektowanie prostych relacyjnych baz danych.

3. Multimedia. Sieci komputerowe:
a) sprawne i świadome korzystanie z multimediów i tworzenie własnych materiałów multimedialnych,
b) przetwarzanie informacji w różnej postaci (w tym wizualnej i dźwiękowej),
c) budowa i działanie sieci komputerowych,
d) tworzenie i publikowanie własnych materiałów w sieci.

4. Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań.
Osiągnięcia

2. Formułowanie sytuacji problemowej, jej modelowanie i rozwiązywanie z użyciem metod informatycznych.
3. Ocenianie poprawności i efektywności rozwiązań i ich testowanie. Tworzenie dokumentów rozwiązań.
4. Wyszukiwanie informacji w bazach danych i projektowanie prostych baz danych.
5. Tworzenie opracowań multimedialnych.
6. Sprawne korzystanie z usług sieci komputerowych w pracy z informacjami swoimi i obcymi.
7. Planowanie pracy i nadzór nad przebiegiem wykonywania projektów realizowanych zespołowo z wykorzystaniem 

programów komputerowych


