
kl. VIII 

Prezentacja multimedialna – projekt (lekcja 2.) 

 

A) Dokończ prezentację „Historia i rozwój informatyki” tak, żeby składała się z 12 slajdów. 

Każdy slajd powinien zawierać tylko najważniejsze lub najciekawsze informacje zapisane 

samodzielnie (a nie skopiowane ze strony internetowej) oraz zdjęcie (grafikę) i tytuł slajdu. 

Wybierz odpowiednie dla swojej prezentacji przejścia slajdów i animację jakiegoś elementu 

slajdu, np. tytułu slajdu. Pamiętaj, że animacja powinna zwracać uwagę na ważny element 

slajdu, a nie utrudniać odczytanie zawartych na nim treści. Dołącz do swojej prezentacji film 

 i dźwięk. Instrukcja znajduje się w podręczniku do informatyki do kl. VIII  s. 157 ćw. 16 i 17.  

Prezentację zapisz na dostępnym nośników danych i zachowaj do oceny. 

B) Jeżeli nie możesz wykonać prezentacji, dokończ  rozprawkę /minimum 200 słów/ na temat: 

„Które wynalazki techniczne odegrały szczególnie ważną rolę w rozwoju informatyki?”. 

 Wypracowanie zapisz w pliku w dowolnym edytorze tekstu. 

kl. VII 

Powtórzenie widomości na temat arkusza kalkulacyjnego 

1. Powtórz wiadomości z e-podręcznika: 

https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1629 

2. Możesz korzystać z programu Excel.  

Jeżeli nie masz dostępu do tego programu, musisz dokonać wyboru jednej z poniżyć 

możliwości: 

 
Programy potrzebne do realizacji tematu (do wyboru): 

a) LibreOffice Calc (do pobrania bezpłatnie w ramach pakietu LibreOffice): 

https://www.libreoffice.org/download/download/ 

Program musisz pobrać i zainstalować na swoim komputerze. Będzie on potrzebny na 

następnych lekcjach 

b) Arkusze Google (wersja online bezpłatnie):  

https://www.google.pl/intl/pl/sheets/about/ 

 

(Microsoft Excel (licencja płatna w ramach pakietu Microsoft Office)) 
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3. Wykonaj ćwiczenia 1. z  e-podręcznika: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Wykonaj ćwiczenia 3. z  e-podręcznika: 

 

Zadania zapisz na nośniku danych lub zrób zdjęcie. 

 

 

 

 



kl. VI 

Tworzymy grę komputerową. 

1. Pobierz i zainstaluj program Scratch. 

Kliknij link: Scratch online (bezpłatnie) – po wejściu na stronę, kliknij menu Stwórz, aby 

przejść do programu.  

Z pomocą osoby dorosłej możesz również zainstalować program Scratch na swoim 

komputerze. Programy do instalacji: 

Scratch offline (wersja 3.0, do pobrania bezpłatnie) 

Scratch offline (wersja 2.0, do pobrania bezpłatnie) 

2, Oglądnij film na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=294&v=vaCPz3L1FmQ&feature=emb_logo 

3. Spróbuj wykonać grę zaprezentowane na filmach. 

4. Przetestuj grę. Miłej zabawy. 

5. Zapisz program na nośniku danych lub zrób zdjęcie. 

   

 

kl. V 

Wykonaj kompozycje w programie Paint. Zastosuj poznane na lekcjach 

narzędzia. Wzory rysunków są zabezpieczone przed kopiowaniem za 

pomocą skreślenia. Rezultaty pracy zapisz na nośniku danych lub zrób 

zdjęcia. 

Ćwiczenie 1 

Wykonaj rysunek przedstawiający twoje ulubione owoce. Wypełnij je odpowiednim kolorem. 

 
Owoce wypełnione kolorem 
 
Ćwiczenie 2 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/download/
https://scratch.mit.edu/download/scratch2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=294&v=vaCPz3L1FmQ&feature=emb_logo


Wykorzystując ołówek i narzędzie wypełnienia kolorem, narysuj piękne jesienne liście. Przyjrzyj 
się ich strukturze i barwom. Wykorzystując możliwość powiększenia rysunku, dorysuj kilka 
szczegółów. 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 3 

 

Narysuj front domu, w którym mieszkasz, wykorzystując kształty z galerii programu. 

 
Dom z figur 
Ćwiczenie 4 

Narysuj ludzika zrobionego z kasztanów. Na pewno ci się uda. 

 



 

 

kl. IV 

1. Pobierz program Baltie. W tym celu kliknij link (Ctrl+link): 

→POBIERZ BALTIEGO 

(Jeżeli nie umiesz pobrać programu, klikając na link, otwórz przeglądarkę internetową i wklej poniższy link w miejsce, gdzie 

wpisuje się adres strony internetowej: 

https://www.sgpsys.com/pl/Produkty.asp 

Z tej strony możesz pobrać program) 

2. Oglądnij  filmik na temat instalacji programu Baltie. W tym celu kliknij link (Ctrl+link): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=kjV3prT174o&feature=emb_logo 

3. Pod opieką osoby dorosłej zainstaluj program. 

4. Oglądnij filmy dostępne na stronie: 

 

https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkoly-podstawowej.-klasa-vii/program-

baltie/ 

4. Spróbuj wykonać programy zaprezentowane na filmach. 

5. Zapisz na nośniku danych utworzone programy lub wykonaj zdjęcia ekranu komputera. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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