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Propozycja rozkładu materiału 
do realizacji informatyki w gimnazjum
(cykl trzyletni, I rok nauczania)
opracowana na podstawie podręcznika:
Grażyna Koba, Informatyka dla gimnazjum, MIGRA, Wrocław 2014
Autor: Grażyna Koba
MIGRA 2014
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych dokonano przydziału godzin na poszczególne zajęcia edukacyjne. W gimnazjum w trzyletnim okresie nauczania informatykę należy zrealizować w wymiarze co najmniej 65 godzin.
Przedstawiam propozycję rozkładu materiału, w którym informatykę można realizować w wymiarze 95 godzin w trzyletnim cyklu nauczania:
	I rok nauczania – 33 godziny,

II rok nauczania – 32 godziny,
III rok nauczania – 31 godzin. 


PIERWSZY ROK NAUCZANIA [32]
I.	KOMPUTER I GRAFIKA KOMPUTEROWA [16 godz.]
	Komputer i urządzenia z nim współpracujące – zastosowania i budowa komputera (temat 1.)	1 godz.
	Komputer i urządzenia z nim współpracujące – rodzaje komputerów i innych urządzeń oraz zasady zdrowej pracy (temat 1.)	1 godz.
	Program komputerowy – instalowanie i uruchamianie (temat 2.)	1 godz.
	Program komputerowy – zasady pracy i zagadnienia prawne (temat 2.)	1 godz.
	Dokument komputerowy w edytorze grafiki – tworzenie i zapisywanie (temat 3.)	1 godz.
	Dokument komputerowy w edytorze grafiki – rysunki w programie GIMP (temat 3.)	1 godz.
	Dokument komputerowy w edytorze grafiki – zadania (temat 3.)	1 godz.
	Wprowadzanie zmian w dokumencie komputerowym – warstwy obrazu (temat 4.)	1 godz.
	Wprowadzanie zmian w dokumencie komputerowym – umieszczanie napisu na obrazie
 (temat 4.)	1 godz.
	Wprowadzanie zmian w dokumencie komputerowym – zadania (temat 4.)	1 godz.
	Operacje na obrazie i jego fragmentach (temat 5.)	1 godz.
	Operacje na obrazie i jego fragmentach – animacje w programie GIMP (temat 5.)	1 godz.
	Operacje na obrazie i jego fragmentach – zadania (temat 5.)	1 godz.
	Porządkowanie i ochrona dokumentów – operacje na plikach (temat 6.)	1 godz.
	Porządkowanie i ochrona dokumentów – zagrożenia i ochrona (temat 6.)	1 godz.
	Sprawdzian (tematy 1-6)	1 godz.

II. 	PRACA Z DOKUMENTEM TEKSTOWYM [16 godz.]
Tworzenie dokumentu tekstowego (temat 7.)	1 godz.
	Tworzenie dokumentu tekstowego – formatowanie tekstu (temat 7.)	1 godz.
	Tworzenie dokumentu tekstowego – zadania (temat 7.)	1 godz.
	Opracowywanie tekstu – redagowanie tekstu (temat 8.)	1 godz.
	Opracowywanie tekstu – sposoby ułatwiające pracę nad tekstem (temat 8.)	1 godz.
	Opracowywanie tekstu – zadania (temat 8.)	1 godz.
	Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu (temat 9.)	1 godz.
	Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu – edytor równań (temat 9.)	1 godz.
	Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu – zadania (temat 9.)	1 godz.
	Więcej o opracowywaniu tekstu – tabulatory i spacje nierozdzielające (temat 10.)	1 godz.
	Więcej o opracowywaniu tekstu – listy numerowane i tabele (temat 10.)	1 godz.
	Praca z dokumentem wielostronicowym – stopka i nagłówek, wyszukiwanie słów i znaków (temat 11.)	1 godz.
	Praca z dokumentem wielostronicowym – przypisy, kolumny (temat 11.)	1 godz.
	Projekty grupowe – wycieczka klasowa (temat 12.)	1 godz.
	Projekty grupowe – e-gazetka (temat 12.)	1 godz.
	Sprawdzian (tematy 7-12)	1 godz.

