
 
 

kl. II 

       Zadania i łamigłówki logiczne. Zadania na płycie CD. 

 

kl. III 

 

Łamańce głowy - gry matematyczne. Zadania na płycie CD. 

 

kl. IV 

Tworzymy tekst komputerowy. 

 

 Jak pobrać i zainstalować na komputerze LibreOffice? 

 

Celem tej lekcji jest pobranie darmowego edytora tekstu (Writer). Taki program zainstalujecie, 

pobierając i instalując program (pakiet darmowych programów) LibreOffice. 

 

1. Najpierw kliknij w link i obejrzyj film. Oglądaj film uważnie, a spotka Cię niespodzianka. 

 

Link (Trzymaj wciśnięty przycisk CTRL i kliknij ten link):  https://youtu.be/EFOm2Xwh6Ds 

 

2. Następnie otwórz stronę https://pl.libreoffice.org/ 
 

3. Zainstaluj na swoim komputerze program LibreOffice. Zrób zdjęcia z procesu instalacji. 

 

Dużo gorszym rozwiązaniem jest korzystanie z edytora tekstu Google. W sytuacji awaryjnej naucz 

się korzystać z takiego edytora. Warunkiem jest zalogowanie się do konta Google. Możesz to zrobić, 

logując się na swój Gmail. 

 

A) Oglądnij film: Link do filmu 

https://youtu.be/XTz2IBdTxBM 

B) Spróbuj zrobić to, co zostało wykonane na filmie. Zrób zdjęcie. 

 

 

Bezpośredni link do dokumentów Google: https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/ 

 

 

kl. V 

 

Edytor tekstu. Jak pobrać i zainstalować na komputerze LibreOffice? 

 

Celem tej lekcji jest pobranie darmowego edytora tekstu (Writer). Taki program zainstalujesz, 

pobierając i instalując program (pakiet darmowych programów) LibreOffice. 

 

1. Najpierw kliknij w link i obejrzyj film. Oglądaj film uważnie, a spotka Cię niespodzianka. 

 

Link (Trzymaj wciśnięty przycisk CTRL i kliknij ten link):  https://youtu.be/EFOm2Xwh6Ds 

 

2. Następnie otwórz stronę https://pl.libreoffice.org/ 
 

https://youtu.be/EFOm2Xwh6Ds
https://pl.libreoffice.org/
https://youtu.be/XTz2IBdTxBM
https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/
https://youtu.be/EFOm2Xwh6Ds
https://pl.libreoffice.org/


3. Zainstaluj na swoim komputerze program LibreOffice. Zrób zdjęcia z procesu instalacji. 

 

Dużo gorszym rozwiązaniem jest korzystanie z edytora tekstu Google. W sytuacji awaryjnej naucz 

się korzystać z takiego edytora. Warunkiem jest zalogowanie się do konta Google. Możesz to zrobić, 

logując się na swój Gmail. 

 

A) Oglądnij film: Link do filmu 

https://youtu.be/XTz2IBdTxBM 

B) Spróbuj zrobić to, co zostało wykonane na filmie. Zrób zdjęcie. 

 

Bezpośredni link do dokumentów Google: https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/ 
 

kl. VI 
 
Poznajemy nowe środowisko programistyczne – Logomocję. Jak zainstalować legalnie wersję demo 
programu Logomocja? 
 
1. Oglądnij film:  https://youtu.be/V_pBd5XiDhk 
2. Otwórz stronę zawierającą demonstracyjną wersje Lokomocji. 
link:   https://logo.oeiizk.waw.pl/ 
3. Zainstaluj program. Zrób zdjęcie z procesu instalacji. 
 
 

kl. VII 
 

Arkusz kalkulacyjny – projektowanie tabeli. 

 

Celem tej lekcji jest pobranie darmowego arkusza kalkulacyjnego (Calc). Taki program zainstalujesz, 

pobierając i instalując program (pakiet darmowych programów) LibreOffice. 

 

1. Najpierw kliknij w link i obejrzyj film. Oglądaj film uważnie, a spotka Cię niespodzianka. 

 

Link (Trzymaj wciśnięty przycisk Ctrl i kliknij ten link):  
https://www.youtube.com/watch?v=yK8CSdlOQrc 

 

2. Wykonaj zadanie i zapisz je w pliku. 

 

 
 

 

Wzór: 

https://youtu.be/XTz2IBdTxBM
https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/
https://youtu.be/V_pBd5XiDhk
https://logo.oeiizk.waw.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=yK8CSdlOQrc


 
Możesz wziąć udział w lekcji informatyki online: 
 

"Lekcja informatyki online: programowanie dla klas VII-VIII”, prowadzący: dr Krzysztof 

Krzywdziński grupa wiekowa: uczniowie klas VII-VIII, data: wtorek 31 marca, godzina: 11:00 - 12:00 
link: https://pixblockszoo.clickmeeting.com/pixblocks-lekcje-dr-krzysztof-krzywdzinski 

 

Wcześniej trzeba wejść na stronę i przetestować połączenie internetowe oraz komputer. Lekcja nie 

jest obowiązkowa, choć na pewno ciekawa i związana z realizacją podstawy programowej. 
 

 

 

kl.  VIII 
 

Arkusz kalkulacyjny - wprowadzenie. Jak pobrać i zainstalować na komputerze LibreOffice? 

 

Celem tej lekcji jest pobranie darmowego arkusza kalkulacyjnego (Calc). Taki program zainstalujesz, 

pobierając i instalując program (pakiet darmowych programów) LibreOffice. 

 

1. Najpierw kliknij w link i obejrzyj film. Oglądaj film uważnie, a spotka Cię niespodzianka. 

 

Link (Trzymaj wciśnięty przycisk Ctrl i kliknij ten link):  https://youtu.be/EFOm2Xwh6Ds 

 

2. Następnie otwórz stronę https://pl.libreoffice.org/ 
 

3. Zainstaluj na swoim komputerze program LibreOffice.  

 

Dużo gorszym rozwiązaniem jest korzystanie z edytora tekstu Google. W sytuacji awaryjnej naucz 

się korzystać z takiego edytora. Warunkiem jest zalogowanie się do konta Google. Możesz to zrobić, 

logując się na swój Gmail. 

 

A) Oglądnij film: Link do filmu 

https://youtu.be/GH5FAevgulk 

https://pixblockszoo.clickmeeting.com/pixblocks-lekcje-dr-krzysztof-krzywdzinski
https://youtu.be/EFOm2Xwh6Ds
https://pl.libreoffice.org/
https://youtu.be/GH5FAevgulk


 

B) Spróbuj zrobić to, co zostało wykonane na filmie. Zadanie zapisz w pliku. 

 

 

Bezpośredni link do dokumentów Google: https://www.google.pl/intl/pl/sheets/about/ 
 

 

Możesz wziąć udział w lekcji informatyki online: 
 

"Lekcja informatyki online: programowanie dla klas VII-VIII”, prowadzący: dr Krzysztof 

Krzywdziński grupa wiekowa: uczniowie klas VII-VIII, data: wtorek 31 marca, godzina: 11:00 - 12:00 
link: https://pixblockszoo.clickmeeting.com/pixblocks-lekcje-dr-krzysztof-krzywdzinski 

 

Wcześniej trzeba wejść na stronę i przetestować połączenie internetowe oraz komputer. Lekcja nie 

jest obowiązkowa, choć na pewno ciekawa i związana z realizacją podstawy programowej. 
 

 

Opracowanie:  

Krzysztof Pieniecki i Piotr Majcher 

 

 
 
 

https://www.google.pl/intl/pl/sheets/about/
https://pixblockszoo.clickmeeting.com/pixblocks-lekcje-dr-krzysztof-krzywdzinski

