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ZMIANY W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ ORAZ W RAMOWYM 
PLANIE NAUCZANIA NA POZIOMIE PONADPODSTAWOWYM 

Liczba godzin informatyki została zwiększona w całym cyklu kształcenia – w zakresie podstawowym z 30 do 90 godzin.

Uczeń kończy kształcenie informatyczne w zakresie podstawowym po 11 latach nieprzerwanej nauki.

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
Uczniowie wybierający Informatykę jako przedmiot nauczany w zakresie podstawowym:

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4

Nazwa podstawy 
programowej

Podstawa programowa kształcenia ogólnego  
dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum 

informatyka  
zakres podstawowy

Liczba lekcji w tygodniu 1 1 1 -

Uczniowie wybierający Informatykę jako przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym:

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4

Podstawa programowa Podstawa programowa kształcenia ogólnego  
dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum 

informatyka 
zakres rozszerzony

Liczba lekcji w tygodniu
1 + N1 1 + N2 1 + N3 N4

N1 + N2 + N3 + N4 = 6

Podstawa programowa obecnie obowiązująca 
(rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r.)

Nowa podstawa programowa  
(rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r.)

KONSTRUKCJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Oddzielne dokumenty do zakresu podstawowego i zakresu rozsze-
rzonego:
IV etap edukacyjny – zakres podstawowy,
IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony.

Jeden dokument – łącznie zakres podstawowy i rozszerzony. Najpierw 
są przedstawione treści nauczania (wymagania szczegółowe) do zakre-
su podstawowego. Opis poszczególnych wymagań ma formę:
Zakres podstawowy. Uczeń: …
Następnie wymieniono treści nauczania (wymagania szczegółowe) 
do zakresu rozszerzonego według konstrukcji:
Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: …

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE

Cele kształcenia wspólne dla wszystkich etapów edukacyjnych

Nowa podstawa programowa na poziomie ponadpodstawowym dostosowana jest do zmian, które zaszły w podstawie programowej dla 
szkoły podstawowej. Autorzy podstawy zwracają uwagę na to, że:
• nauka informatyki jest obowiązkowa od 1 klasy szkoły podstawowej od 2009 roku,
• uczniowie od początku nauki są uczeni myślenia problemowego i wdrażani do rozwiązywania problemów za pomocą komputerów i pro-

gramowania.
Daje to możliwość stopniowego i uporządkowanego wprowadzania elementów, które do tej pory uznawane były w informatyce za trudne. 
Za najważniejszy cel kształcenia informatycznego uznają „umiejętność myślenia komputacyjnego, skupionego na kreatywnym rozwiązy-
waniu problemów z różnych dziedzin ze świadomym i bezpiecznym wykorzystaniem przy tym metod i narzędzi wywodzących się z infor-
matyki” oraz że „istotą informatyki […] jest twórcze odkrywanie algorytmów, poznawanie metod rozwiązywania problemów i badanie 
ich efektywności”. Podkreślają, że tak rozumiana edukacja informatyczna „przynosi korzyści w nauczaniu innych przedmiotów, wspomaga 
kształtowanie myślenia matematycznego, uczy naukowego podejścia do rozwiązywania problemów”.
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Podstawa programowa obecnie obowiązująca 
(rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r.)

Nowa podstawa programowa  
(rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r.)

W nowej podstawie programowej zwrócono uwagę na to, że „umiejętność korzystania z nowych technologii w sposób twórczy i krytycz-
ny jest obecnie podstawową umiejętnością przydatną nie tylko młodym ludziom, ale także osobom dorosłym i starszym. Jest to warunek 
konieczny do aktywnego i pełnego korzystania z e-usług, a posiadanie tej umiejętności ma na celu zapobieganie ryzyku wykluczenia 
z życia społecznego. Pomaga ponadto niwelować barierę pokoleniową, usprawnia komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami, a w kon-
sekwencji w całym społeczeństwie”.
Wprowadzone zmiany mają na celu „przygotowanie uczniów do bezpiecznego życia w społeczeństwie przepełnionym technologią i będą ich 
zachęcały do wybierania dalszego kształcenia się na kierunkach informatycznych uczelni wyższych”.

Zakres podstawowy
Nowością, podobnie jak w przypadku podstawy programowej dla szkoły podstawowej, jest lista problemów i algoryt-
mów, które należy zrealizować w ramach zakresu podstawowego. Algorytmy te stanowią podzbiór zagadnień wymie-
nionych w obecnie obowiązującej podstawie programowej (IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony).
„Zakres podstawowy. Uczeń:
I.2) stosuje przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin algorytmy poznane w szkole podstawowej oraz algorytmy:
a) na liczbach: badania pierwszości liczby, zamiany reprezentacji liczb między pozycyjnymi systemami liczbowymi, działań 
na ułamkach z wykorzystaniem NWD i NWW,
b) na tekstach: porównywania tekstów, wyszukiwania wzorca w tekście metodą naiwną, szyfrowania tekstu metodą Ce-
zara i przestawieniową,
c) porządkowania ciągu liczb: przez wstawianie i metodą bąbelkową,
d) wydawania reszty najmniejszą liczbą nominałów,
e) obliczania wartości elementów ciągu metodą iteracyjną i rekurencyjną, w tym wartości elementów ciągu Fibonacciego”.
Wymieniono również metody i techniki algorytmiczne.
„Zakres podstawowy. Uczeń:
I.3) wyróżnia w problemie podproblemy i charakteryzuje: metodę połowienia, stosuje podejście zachłanne i rekurencję”.
W ramach programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych zna-
lazły się zapisy dotyczące między innymi konstrukcji programistycznych, wykorzystania elementów robotyki czy projek-
towania modeli trójwymiarowych.
„Zakres podstawowy. Uczeń:
II.1) projektuje i programuje rozwiązania problemów z różnych dziedzin, stosuje przy tym: instrukcje wejścia/wyjścia, 
wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje z parametrami i bez parametrów, 
testuje poprawność programów dla różnych danych; w szczególności programuje algorytmy z punktu I.2);
II.2) do realizacji rozwiązań problemów prawidłowo dobiera środowiska informatyczne, aplikacje oraz zasoby, wykorzy-
stuje również elementy robotyki;
II.3) przygotowuje opracowania rozwiązań problemów, posługując się wybranymi aplikacjami:
a) projektuje modele […] trójwymiarowe […]”.
Szczegółowo opisano umiejętności w zakresie opracowywania dokumentów, korzystania z arkusza kalkulacyjnego oraz 
bazy danych czy tworzenia stron internetowych – częściowo bazowano na zapisach z poprzedniej podstawy progra-
mowej.
Treści zawarte w punktach III–V odzwierciedlają zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie, a twórcom podstawy 
programowej zależało na tym, aby „uczeń kończący kształcenie informatyczne w zakresie podstawowym […] sprawnie 
posługiwał się współczesnymi urządzeniami cyfrowymi, sieciami oraz systemami operacyjnymi zarządzającymi ich 
pracą. Instalacja nowej wersji sytemu czy oprogramowania powinna być wykonywana przez niego świadomie, przy za-
chowaniu bezpieczeństwa danych i poszanowaniu własności intelektualnej. Podczas korzystania z serwisów społeczno-
ściowych, e-usług, platform do e-nauczania, zasobów otwartych i wszelkich zasobów umieszczonych również w chmu-
rze, uczeń powinien przestrzegać ogólnie przyjętych zasad netykiety, jak i bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej”.
W podstawie programowej znalazły się również zapisy dotyczące prowadzenia zajęć z informatyki. Na szczególną 
uwagę zasługują poniżej wymienione.
„Zaleca się wspomaganie zajęć informatycznych pracą na platformie do e-nauczania, na której nauczyciel może 
umieszczać swoje materiały elektroniczne do zajęć – uczniowie oraz nauczyciel powinni na tej platformie mieć swoje 
indywidualne miejsce. Takie podejście sprzyja rozwojowi dodatkowych kompetencji. Uczniowie poznają możliwości 
platform do e-nauczania, a w ogólności – także do pracy w domu, uczą się sposobów korzystania z ich zasobów, a na 
poziomie zaawansowanym – sami kreują ich zawartość taką, jak dokumenty, quizy, wiki, fora, zadania. Ponadto uczniowie, 
którzy z różnych przyczyn nie będą obecni na zajęciach, mogą na podstawie materiałów nauczyciela na bieżąco, samo-
dzielnie przygotowywać się do lekcji i przesyłać zadania domowe. Praca na platformie istotnie porządkuje proces uczenia 
się: uczy systematyczności i punktualności”.
Praca w środowisku wirtualnej chmury może być wykorzystana do polepszenia efektów kształcenia informatycznego 
oraz zwiększenia zaangażowania uczniów poprzez ich lepsze przygotowanie się do zajęć (kształcenie wyprzedzające) 
i wykonywanie przez nich zadań poza regularnymi lekcjami i zajęciami w szkole (odwrócone kształcenie).


