
INFORMATYKA  Klasa 7 

04.05 – 08.05.2020r 

Temat: Rozwój informatyki na przestrzeni lat. Przykłady zastosowań. 

Cele lekcji: 

 znam historię rozwoju komputera i informatyki, 

 potrafię wskazać zastosowanie kompetencji informatycznych, 

 wiem , co to jest: cyfrowa tożsamość, prawo autorskie i własność intelektualna, 

 znam bezpieczne strony internetowe dla młodzieży i potrafię z nich korzystać. 
 

Zadanie 1 
Zapraszam do obejrzenia filmu o historii komputera i rozwoju  informatyki na świecie. 
https://www.youtube.com/watch?v=2urx2G5G4lg 
https://www.youtube.com/watch?v=3Xtuy-uQsbI 
 

Zadanie 2 
 Co to są kompetencje informatyczne i gdzie mają swoje zastosowanie? 
Na to pytanie znajdziecie odpowiedź w tym tekście . Bardzo proszę się z nim zapoznać. 
 Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) rozpoczęły swój intensywny rozwój wraz 
 z rozwojem komputerów osobistych, których możliwości komunikacyjne zostały następnie 
spotęgowane przez Internet. W pierwszej dekadzie upowszechniania się komputerów osobistych 
przedmiotem kształcenia było podstawowe przygotowanie w zakresie technologii, określane mianem 
alfabetyzacji komputerowej (computer literacy, IT literacy), obejmujące umiejętności stosowania 
dostępnej technologii w obrębie swoich własnych zainteresowań, edukacyjnych, profesjonalnych 
 i życiowych.  
Można powiedzieć, że osoba kompetentna informatycznie potrafi:  

 zrobić zdjęcie/nakręcić film smartfonem i „wrzucić” ten materiał na stronę; 

  przygotować grafikę (np. tzw. memu internetowego) przy użyciu odpowiedniego oprogramowania; 

 wykorzystywać programy do obróbki (i/lub łączenia ze sobą) zdjęć, grafik, filmów wideo, dźwięku. 

  umiejętnie blokować przed obcymi osobami treści udostępnianych na swój temat na portalach 
typu Facebook (chodzi o umiejętność kontrolowania ustawień prywatności). 

  używać silnych haseł czy odpowiednich nicków (takich, które nie dają żadnych wskazówek 
odnośnie do tożsamości danej osoby). 

  umiejętne postępować jako ofiara cyberprzemocy – zgodnie z zasadą „zablokuj, skopiuj, 
poinformuj”: najpierw odciąć się od agresora, nie rozmawiać z nim, następnie skopiować wszystkie 
obraźliwe komunikaty oraz poinformować o całej sprawie rodziców lub nauczycieli;  

 zdobywać nowych znajomych w społecznościach wirtualnych – komunikować się z nimi w sposób 
zgodny z przyjętymi w danej grupie regułami (komentować, umieszczać wpisy na „wallu” itd.). 
 Technologia Informacyjna jak i sama Informatyka ma zastosowanie praktycznie w każdej 
dziedzinie życia: 
- rozrywka 
- komunikacja miejska 
- nowoczesne samochody, samoloty, pociągi 
- w domach - szczególnie w domach całkowicie sterowanych przez system Informatyczny 
- w nauce - pomaga w szybszym badaniu różnych aspektów z różnych dziedzin np. z chemii, fizyki, 
biologii, fizyki kwantowej (tudzież szczególnie) itd. 
- w medycynie (nowoczesny sprzęt, roboty pomagające w nie których skomplikowanych operacjach, 
gdzie człowiek nie mógłby być tak precyzyjny ze względu na swoją budowę) 
- i wiele, wiele innych ... wystarczy spojrzeć na szereg działów którymi zajmuje się Informatyka ;) 
Postarajcie się sami wyszukać …… 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2urx2G5G4lg
https://www.youtube.com/watch?v=3Xtuy-uQsbI


Zadanie 3 
 Korzystając z różnych źródeł informacji , wyszukaj i zapoznaj się ze znaczeniem następujących 
pojęć: cyfrowa tożsamość, prawo autorskie i własność intelektualna. 
 
Zadanie 4 
 Poniżej zamieszczam bezpieczne strony dla dzieci i młodzieży, może coś dla siebie ciekawego 
znajdziesz, co pozwoli ci się zrelaksować. 

Ortografia dla dzieci: 
http://www.dyktanda.net/ - Elektroniczne dyktanda on - line dla uczniów szkół podstawowych. 
Wejdź i rozwiąż dyktando za pomocą myszki! Wykorzystaj Internet do nauki. 

Matematyka dla dzieci: 
http://matematykadladzieci.pl - Gry matematyczne dla dzieci - tabliczka mnożenia, liczenie. 
Bezpłatny program zawierający gry matematyczne dla dzieci. 
http://www.matzoo.pl - Strona do nauki matematyki. Szkoła podstawowa. Zadania z matematyki, 
tabliczka mnożenia. 
 
http://klasoteka.pl - Witryna do ćwiczenia matematyki w przyjemny sposób. 

Język angielski dla dzieci:   
http://www.anglomaniacy.pl - Welcome to anglomaniacy.pl. This is a site for kids who are learning 
English as a foreign or second language. Young ESL students will find here lots of online ... 
Miejsca, które warto pokazać dzieciom: 
http://www.parkminiatur.com/ - Park Miniatur w Inwałdzie, słynne budowle odtworzone w skali 
1:25. międzi innymi Koloseum, Sfinks, wieża Eiffla, Wielki Chiński Mur, Big Ben. 
http://www.park-ogrodzieniec.pl/ - Park Miniatur Ogrodzieniec jest jedynym miejscem w Polsce, 
gdzie można zobaczyć rekonstrukcje legendarnych zamków i warowni Jury Krakowsko-
Częstochowskiej. 
http://www.planetarium.torun.pl/ - planetarium w Toruniu, można zobaczyć kulę ziemska z 
perspektywy kosmosu a w Orbitarium skorzystać z urządzeń-zabawek; zasiąść za sterami sondy 
kosmicznej i własnoręcznie uruchomić odrzutowe silniki. 
http://www.kopalnia.pl - kopalnia soli w Wieliczce, turystom udostępniono 3,5 km podziemnych 
chodników na głębokości 64-135 m. W wyrobiskach są kaplice,: najpiękniejsza św. Kingi, podziemne 
jeziora, rzeźby i urządzenia sprzed setek lat. 
http://www.juraparkbaltow.pl/ -Bałtowski Kompleks Turystyczny. Park Dinozaurów w Bałtowie to 
prawdziwy Dino Park pełen realistycznych dinozaurów sprzed milionów lat. Park. Ścieżki spacerowe 
podzielone są na odcinki, które reprezentują kolejne epoki geologiczne Ziemi, od kambru, do 
momentu pojawienia się człowieka w neolicie. Na terenie parku znajduje się również muzeum, w 
którym wystawione są skamieniałości z okresu jurajskiego, w tym między innymi tropy dinozaurów, 
znalezione w innych miejscowościach regionu świętokrzyskiego. 
http://www.kadzidlowo.pl/ - Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie na terenie Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego, można z bliska przyjrzeć się wilkom, rysiom, żurawiom czy bizonom, pogłaskać 
daniela lub konika polskiego. Zwiedzanie tylko z przewodnikiem. 
http://www.fokarium.pl/ - Fokaruim na Helu, mieszka tu kilka fok szarych, karmienie odbywa się o 
godz. 11.00 i 14.00 i w sezonie letnim dodatkowo o 17.00. Przy fokarium istnieje muzeum z wystawą 
"Ssaki naszego morza". 
http://www.panoramaraclawicka.pl/ - Panorama Racławicka we Wrocławiu. Ma 114 m długości, 
tworzy zamknięty krąg, u którego stóp usypano sztuczny teren co wraz ze specjalnym oświetleniem 
przenosi widza w inny czas. 
http://www.lesnygrod.pl/ - Leśny Gród w Milówce koło Żywca, magiczny zakątek obsadzony 
ciekawą roślinnością i ozdobiony drewnianymi rzeźbami o tematyce słowiańskiej oraz nawiązujących 
do kultury Majów, Azteków i Inków, a także postaci zaczerpniętych z baśni. W grodzie żyje wiele 
zwierząt : pawie, bażanty chińskie i tybetańskie, strusie emu, króliki i kozy miniaturowe. Dla dzieci 
przygotowany jest ciekawy plac zabaw. 
http://www.bpn.com.pl/ - żubry w Białowieży, stado liczy około 400 sztuk i swobodnie żyje w 
rezerwacie będącym częścią Białowieskiego Parku Narodowego. 

http://www.dyktanda.net/
http://matematykadladzieci.pl/
http://www.matzoo.pl/
http://klasoteka.pl/
http://www.anglomaniacy.pl/
http://www.parkminiatur.com/
http://www.park-ogrodzieniec.pl/
http://www.planetarium.torun.pl/
http://www.kopalnia.pl/
http://www.juraparkbaltow.pl/
http://www.kadzidlowo.pl/
http://www.fokarium.pl/
http://www.panoramaraclawicka.pl/
http://www.lesnygrod.pl/
http://www.bpn.com.pl/


http://www.lesnypark.pl/ - Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu w Beskidzie Śląskim, można 
podziwiać, głaskać i karmić dzika zwierzynę. inne atrakcje to stacja ptaków drapieżnych, plac zabaw i 
bajkowa aleja. 

http://www.lesnypark.pl/

