
kl. IV 

T. 4. 

Ustalamy parametry czcionki, tworzymy akapit i dokonujemy operacji na blokach tekstu. 

 

1. Zainstaluj LibreOffice (instrukcja t.3). 

2. Oglądnij film 

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=6Ei8zPt0ngw 

3. Wykonaj ćwiczenia 8 z podręcznika s.98 (obowiązkowo wykonaj punkty od 1 do3. 

4. Zdjęcie zadania lub plik zapisany w programie Writer prześlij wychowawcy. 

T.5. 

Zasady poprawnego pisania, listy numerowane i wypunktowywane. 

1. Przeczytaj w podręczniku wiadomości na temat zasad poprawnego pisania w edytorze tekstu 

s. 103-104. Zastanów się nad ćwiczeniem 3., s. 103. 

2. Zapisz w edytorze tekstu (Writer, pakiet LibreOffice) lub w zeszycie w punktach najważniejsze  

zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu. W formie pliku lub zdjęcia prześlij tekst do 

wychowawcy. 

3. Przeczytaj w podręczniku, jak utworzyć listę wypunktowywaną  i numerowaną. Instrukcja w 

podręczniku dotyczy Worda, ale w programie Writer znajdziesz podobne przyciski jak 

pokazano w podręczniku. 

4. Wykonaj jedno z ćwiczeń: ćwiczenie 7 lub 8 s. 106. 

kl. V. 

t. 4. Edytor tekstu. Wstawiamy obrazek do tekstu. 

 

1. Najpierw kliknij w link i obejrzyj film. 

Link (Trzymaj wciśnięty przycisk CTRL i kliknij ten link):       

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

2. Wykonaj z podręcznika ćwiczenie 1 s. 105. 

3. Zadanie na piątkę: opis pana Kleksa, ćwiczenie 3. s. 107. 

4. Pliki lub zdjęcia dokumentów tekstowych prześlij wychowawcy. 

 

t.5.  Sztuczki ułatwiające wstawianie obrazów. 

1. Najpierw przypomnij sobie film: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ei8zPt0ngw
https://www.youtube.com/watch?v=gYZbvbtPvQA


Link (Trzymaj wciśnięty przycisk CTRL i kliknij ten link):       

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

2. Przeczytaj wiadomości z podręcznika str. 109 – 111. 

3. Wykonaj przynajmniej jedną sztuczkę zaprezentowaną w filmie. 

LUB: 

    Wykonaj 2 sztuczki podobne do tych, które zaprezentowano w podręczniku 

LUB: 

    Napisz w edytorze tekstu, która z zaprezentowanych sztuczek (pokazanych na filmie lub w 

podręczniku) jest najciekawsza. Uzasadnij swoją opinię. 

Pliki lub zdjęcia zadań prześlij do wychowawcy. 

 

kl. VI 

t.4. 

Tworzymy animację w Edytorze postaci programu Logomocja. 

1.  Wyślij zdjęcie z instalacji programu Logomocja / instrukcja instalacji - lekcja poprzednia/ 

2. Przeczytaj wiadomości z podręcznika s. 87 -88. 

2.Oglądnij film:    

https://www.youtube.com/watch?v=BDpN_TGID-s 

 

3. Na podstawie instrukcji w podręczniku i oglądniętego filmu wykonaj ćwiczenie 1., s. 89. 

4. Zdjęcie wykonanego programu prześlij wychowawcy. 

t . 5 

Sztuczki w programie Logomocja. 

1.  Wyślij zaległe zadania. 

2. Przeczytaj wiadomości z podręcznika s. 89 -90. 

 

2.Oglądnij film:    

https://www.youtube.com/watch?v=H9JW0ZtbwpU 

 

3. Na podstawie instrukcji w podręczniku i oglądniętego filmu wykonaj ćwiczenie 4 i 5., s. 89. W 

programie Edytor postaci. 

https://www.youtube.com/watch?v=gYZbvbtPvQA
https://www.youtube.com/watch?v=BDpN_TGID-s
https://www.youtube.com/watch?v=H9JW0ZtbwpU


4. Jeżeli nie poradzisz sobie z tym zadaniem, przeczytaj wiadomości na str. 92 – 93. 

Następnie w edytorze tekstu, np. notatniku napisz, która z zaprezentowanych sztuczek jest 

najciekawsza. Opisz ją w kilku zdaniach, Następnie napisz, dlaczego ją wybrałeś /wybrałaś/. 

5. Zdjęcie wykonanego programu, tekstu lub plik tekstowy prześlij do wychowawcy. 

 

kl. VII 

 

t.4. 

Internet jako źródło informacji.  

 

Przeczytaj wiadomości z podręcznika s. 188 – 193. 

Odpowiedz w zeszycie na pytania: 

- Co to jest sieć komputerowa? 

- Jak dzielimy sieci k. ze względu  

na wielkość? 

- Co musi mieć zainstalowane komputer pracujący w sieci k.? 

-Jaki protokół umożliwia komunikację między komputerami? 

- Co zyskujemy dzięki pracy w sieci komputerowej? 

Wykonaj ćwicz.1., s.193. 

Zdjęcie wykonanego programu, tekstu lub plik tekstowy prześlij do wychowawcy. 

t. 5. 

Wyszukiwanie informacji i usługi internetowe. 

 

Przeczytaj wiadomości z podręcznika s. 196 – 206. 

1. Przeczytaj wiadomości z podręcznika s. 196 – 204. 

2. Wykonaj ćwicz. 7, s. 197, ćwicz. 12, s. 199 oraz zadanie 14, s. 205. 

Wyniki swojej pracy zapisz w pliku „Informacje” w dowolnym edytorze tekstu, np. notatniku i prześlij 

wychowawcy. 

 

kl. VIII 

 

 



 

kl. VIII 

t.4 

O pracy w arkuszu kalkulacyjnym – powtórzenie. 

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)) 

 

3. Wykonaj ćwiczenia 1. z  e-podręcznika: 

 

 

https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1629
https://www.libreoffice.org/download/download/
https://www.libreoffice.org/download/download/
https://www.google.pl/intl/pl/sheets/about/
https://www.google.pl/intl/pl/sheets/about/
https://products.office.com/pl-pl/home


 

4. Wykonaj ćwiczenia 3. z  e-podręcznika: 

 

Zdjęcie wykonanych ćwiczeń lub pliki arkusza kalkulacyjnego prześlij do wychowawcy. 

t.5. 

Tworzenie wykresów 

1. Proszę o przesłanie zaległych zadań. 

 

2. Oglądnij film  

https://www.youtube.com/watch?v=9iNSTG_gzjI 

https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1629
https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1629
https://www.youtube.com/watch?v=9iNSTG_gzjI


 

3. Wykonaj zadanie zaprezentowane na filmie, zastosuj wykres kolumnowy. 

 

LUB:  

 

Wykonaj z podręcznika ćwicz. 1. s. 173. Nie musisz rysować obramowań tabeli. Wpisz dane i dokonaj 

obliczeń.  

Na podstawie tych danych stwórz wykres. Instrukcję znajdziesz w ćwicz. 1. s. 180. 

 

Możesz wykonać instrukcję zaprezentowana na filmie 

Zdjęcie wykonanych ćwiczeń lub pliki arkusza kalkulacyjnego prześlij do wychowawcy. 

 

Opracowanie: 

Dorota Gancarz-Pich, Piotr Majcher, Krzysztof Pieniecki 

 

 


