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   Informatyka. Klasa 4 
Wstęp do programowania 
 
 Łagodnie wprowadza ucznia w świat programowania i 

pokazuje jak korzystać z wiedzy o cyfrowym świecie. 
 

 Inspiruje do samodzielnej pracy i rozwija niezbędne 
umiejętności. 
 

 Nauka programowania oparta na języku Scratch – 
barwnym programie wizualnym dostosowanym do 
wieku uczniów. 
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Programowanie dla najmłodszych  
Łagodnie wprowadza 
uczniów w świat 
programowania i naukę 
języka wizualnego Scratch. 

Bezpośredni język poleceń 
przemawia do ucznia i 
pobudza do aktywnego 
działania.  
 

Sekcja Dowiesz się, jak na 
początku każdej lekcji 
pokazuje uczniom czego 
nauczą się na danych 
zajęciach.  
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Przekaz dostosowany do wieku uczniów 

Numerowane odnośniki 
pomagają w odnalezieniu 
na rysunku elementów 
opisanych w tekście. 

Polecenia w podręczniku 
kładą nacisk na praktyczne 
zastosowanie zdobytych 
umiejętności. Znajduje się 
tu wiele przykładów z 
życia. 
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Wygodny układ treści 

Wskazówki oznaczone zielonym 
wykrzyknikiem ułatwiają uczniom 
zapamiętanie ważnych zasad, a Do 
słownika to pojęcia które warto 
sprawdzić w internecie i 
zapamiętać.  

Przejrzysty i czytelny. Szata 
graficzna jest prosta, atrakcyjna 
dla uczniów i funkcjonalna. 
Informacje warte zapamiętania są 
wyróżnione ramkami.  

Duże i czytelne screeny ułatwiają 
naukę i wykonywanie zadań na 
komputerze. 
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Informatyka. Klasa 7 

Informatyka w działaniu 
 

 Określenie problemu i celu do osiągnięcia, 

znalezienie i opracowanie rozwiązania, a 

następnie testowanie go to umiejętności 

kształtowane przez nowy podręcznik – łatwa 

nauka programowania.  

 

 Kontynuacja nauki w programie Scratch i 

przygotowanie do pracy z mobilnym 

internetem, nauki w języku Python oraz 

HTML. 
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Kształtuje interdyscyplinarne umiejętności 

Na początku każdej lekcji 
stawiany jest ciekawy 
problem. W trakcie lekcji 
pokazywany jest sposób 
jego rozwiązania.  

Po każdej lekcji znajdują się 
zadania do samodzielnego 
wykonania. W sumie ponad 
70 dodatkowych zadań! 

Poruszane tematy łączą się z 
innymi przedmiotami.  

Kontynuacja nauki 
programowania w Scratch. 
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Ciekawe i nowoczesne treści 
Każdy dział rozpoczyna się barwną 
rozkładówką oraz krótkimi, 
ciekawymi informacjami. Dzięki 
temu nauczyciel ma idealne 
narzędzie aby rozpocząć z uczniami 
dany dział, pobudzić ich do dyskusji 
oraz zainteresować tematem.  

Podręcznik zachęca do nauki i 
rozwijania zainteresowań w sieci, 
pokazuje jak korzystać z nowych 
technologii. Porusza tematy 
związane z wiarygodnością 
informacji zamieszczonych w sieci 
oraz zagrożeniami i netykietą. 
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Zaciekawia i utrwala wiedzę 

Podręcznik wprowadza uczniów 
w zagadnienia algorytmiczne. 

Podsumowania po działach w 
krótkich blokach tekstowych 
zbierają wiedzę co ułatwia 
uczniom jej przypomnienie i 
przyswojenie. 

Polecenia w podręczniku kładą 
nacisk na praktyczne 
zastosowanie zdobytych 
umiejętności. Znajduje się tu 
wiele przykładów z życia. 
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Uczy wielu umiejętności 
Szczegółowe i czytelne screeny 
ułatwiają naukę. Uczniowie 
dowiedzą się: 
• Jak zaprojektować i realizować 

rozbudowaną prezentację? 
• Jak tworzyć projekty 

multimedialne? 
• Na czym polega praca nad 

wspólnymi dokumentami 
tekstowymi i graficznymi w 
internetowej chmurze? 

• Jak przygotować film wideo z 
różnymi efektami? 

• Jak łączyć różne elementy w 
jeden obraz? 
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Materiały dla nauczyciela 

• Dostęp do e-podręczników WSiP do 
informatyki  oraz do  elektronicznych 
ćwiczeń  

• raporty z wynikami uczniów z możliwością 
zapisywania i wydrukowania 

• komunikacja z uczniami – przekazywanie 
bieżących informacji 

 

• 600 materiałów do informatyki gotowych do 
pobrania 

• dokumenty niezbędne w codziennej pracy 
• pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu 

lekcji 
• sprawdziany gotowe do wydruku 
• inne pomoce, m.in.: filmy, projekty, tabele, 

sprawdziany. 



13 


