
kl. IV 

T. 6. Sztuczki ułatwiające komputerowe pisanie. 

1. Przeczytaj wiadomości z podręcznika s. 106 – 108 (sztuczka 1 – sztuczka 6). 

2.  

Która z tych 6 sztuczek, Twoim zdaniem, będzie Ci najbardziej przydatna podczas pisania 

tekstu na komputerze lub która z nich jest najbardziej atrakcyjna? Wybierz jedną, krótko ją 

opisz (uzasadnij swój wybór) i prześlij na adres swojego nauczyciela informatyki lub 

wychowawcy w postaci pliku tekstowego. 

LUB 

Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=jTByiJ936HQ 

Następnie wykonaj jeden z zaprezentowanych na nim ozdobnych napisów i prześlij na adres 

swojego nauczyciela informatyki lub wychowawcy w postaci pliku tekstowego. 

kl. V.  

T.6. 

Wykonujemy obramowanie i cieniowanie tekstu oraz ozdobne napisy. 

 

1. Najpierw oglądnij 2 filmy: 

Link – film 1 „Ozdobne napisy” (Trzymaj wciśnięty przycisk CTRL i kliknij ten link):       

 https://www.youtube.com/watch?v=jTByiJ936HQ 

Link – film 2 „Obramowania tekstu”: 

https://www.youtube.com/watch?v=e0o2-oP3T9s&app=desktop 

2. Wykonaj przynajmniej jedną sztuczkę zaprezentowaną w jednym z filmów 

LUB:    

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

podręczniku) jest najciekawsza. Uzasadnij swoją opinię. 

4. Plik  lub zdjęcie prześlij na adres swojego nauczyciela informatyki lub wychowawcy w 

postaci pliku tekstowego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jTByiJ936HQ
https://www.youtube.com/watch?v=jTByiJ936HQ
https://www.youtube.com/watch?v=e0o2-oP3T9s&app=desktop


kl. VI 

T.6. 

Piszemy polecenia i stosujemy powtarzanie poleceń w programie Logomocja. 

1.  Wyślij zaległe zadania. 

2. Przeczytaj wiadomości z podręcznika s. 96 -99. 

2.Oglądnij film:    

https://www.youtube.com/watch?v=LTEw5Nb4LKE 

3. Na podstawie instrukcji w podręczniku i oglądniętego filmu wykonaj ćwiczenie 1 i 2., s. 98.  

4. Jeżeli nie poradzisz sobie z tym zadaniem, na podstawie wiadomości zawartych w podręczniku, 

napisz w punktach, jakie polecenia musisz wydać żółwiowi, aby narysował  

a)kwadrat 

b) prostokąt 

c)trójkąt 

Np.  

1. Idź do przodu 100 kroków. 

2. Obróć się o 90 stopni. 

3. … 

4. itd. 

Następnie w notatniku lub Wordzie zapisz plik tekstowy, plik programu lub zdjęcie 

narysowanej figury i prześlij na adres swojego nauczyciela informatyki lub wychowawcy. 

kl. VII 

T.6 

Wyszukiwanie informacji i usługi internetowe. 

1. 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 na adres swojego nauczyciela informatyki lub wychowawcy. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LTEw5Nb4LKE


kl. VIII 
T.6 

Tworzenie wykresów 

1. Proszę o przesłanie zaległych zadań. 

2. Oglądnij film  

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 zaprezentowaną na filmie 

3. Zadanie prześlij na adres swojego nauczyciela informatyki lub wychowawcy. 

 

Opracowanie: Dorota Gancarz-Pich, Piotr Majcher, Krzysztof Pieniecki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 


