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DANE STATYSTYCZNE

 W 1998r. liczba gospodarstw domowych 

wyposażonych w komputer- 10,2 %

 w 2000r.- 64,6%

 w 2015- 74,2%

 w 2018- ?







KOMUNIKACJA



JĘZYKI (NIE)OBCE



JĘZYKI (NIE)OBCE

 wyrazy

 wyrażenia

 zasady



DLACZEGO PROGRAMOWANIE

 umiejętność logicznego myślenia

 umiejętność rozwiązywania problemów

 kreatywność

 eksperymentowanie

 popełnianie błędów

 analizowanie



NAUKA PROGRAMOWANIA

Określenie problemu         Definiowanie modeli i pojęć                       

Odkrycie rozwiązania             zaprogramowanie 

rozwiązania           Testowanie

Zaprogramowanie rozwiązania nie musi wiązać się

z napisaniem programu w języku programowania, może

być realizowane z wykorzystaniem bardzo różnorodnych

aplikacji.



 Przelej ciecz w taki sposób aby w miarce C zostało 

dokładnie 8 litrów. Ilekroć będziesz przelewać ciecz, musisz 

albo opróżnić jedną miarkę do końca, albo zapełnić inną do 

końca- nie możesz nagle przerwać czynności w trakcie 

przelewania. 

3 litry                  7 litrów                  10 litrów

AaaA
B
B C



ROZWIĄZANIE

 Wlej C do A-uzyskasz 3-0-7

 Wlej A do B- uzyskasz 0-3-7

 Wlej C do A-uzyskasz 3-3-4

 Wlej A do B-uzyskasz 0-6-4

 Wlej C do A- uzyskasz 3-6-1

 Wlej A do B-uzyskasz 2-7-1

 Wlej B do C-2-0-8- w miarce C znajduje się 8 

litrów



ALGORYTM

Algorytm to uporządkowany opis postępowania 

przy rozwiązywaniu problemu z uwzględnieniem 

opisu danych oraz opisu kolejnych czynności, 

prowadzących do jego rozwiązania w skończonym 

czasie.



ALGORYTM …….



ALGORYTM…..



ALGORYTM-POSPRZĄTAJMY ZABAWKI



JAK ZROBIĆ KANAPKĘ?

 https://www.youtube.com/watch?v=cDA3_5982h8

&t=36s

https://www.youtube.com/watch?v=cDA3_5982h8&t=36s


ZADANIE

 Jak przygotować kanapkę z szynką?



PRACA UCZNIÓW

1. Weź talerzyk i połóż go przed sobą na stole.

2. Na talerzyku połóż kromkę chleba tak, aby jak największa jej 
powierzchnia dotykała talerzyka.

3. Otwórz pojemnik z masłem.

4. Weź nóż za rączkę i nabierz masło na ostrze.

5. Posmaruj masłem wierzch kromki.

6. Jeśli zabraknie masła, powtarzaj czynność dopóki cały wierzch kromki 
nie będzie posmarowany.

7.Odłóż nóż na stół.

8. Weź plasterek szynki i rozłóż go na posmarowanej kromce chleba.



I TO TEŻ PRACA UCZNIA

 Powiedz mamie, że jesteś głodny i że chcesz 

kanapkę z szynką.



MUZYKA I PROGRAMOWANIE

 https://www.youtube.com/watch?v=DDfRPtDsedA

https://www.youtube.com/watch?v=DDfRPtDsedA


NAJSŁYNNIEJŚCI PROGRAMIŚCI-QUIZ

 www.quizlet.live

http://www.quizlet.live/


 Nauka pisania programów to gimnastyka dla 

mózgu. Pozwala wypracować umiejętność 

efektywnego myślenia o rzeczach niezwiązanych 

z informatyką.”

Bill Gates



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


