
kl. IV  

T. 7 Wyszukiwanie informacji w Internecie – wprowadzenie do Internetu i metody szukania 

informacji w Internecie. 

1. Przeczytaj wiadomości do lekcji z podręcznika s.110 -115. 

2. Wykonaj ćwicz. 2. i 3. s. 114, 

3. Odp. zapisz w pliku i prześlij na adres swojego nauczyciela informatyki. 

kl. V. 

T7. Wstawiamy do tekstu kształty i grupujemy obiekty. 

 

1. Przeczytaj wiadomości z podręcznika na temat wstawiania kształtów i grupowania obiektów w 

programie Word: s. 119. 

2.Oglądnij film dotyczący grupowania obiektów w programie Writer LibreOffice: 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=2_DfMTcoDu4 

3. Wykonaj ćwicz. 7. s. 119. 

LUB: 

 Wykonaj zadanie zaprezentowane na filmie w programie Writer LibreOffice: 

4. Plik  lub zdjęcie prześlij na adres swojego nauczyciela informatyki. Koniecznie prześlij zaległe 

zadania. 

 

kl. VI 

T. 7. Definiujemy procedury w programie Logomocja. 

1.  Wyślij zaległe zadania. 

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

2.Oglądnij film:    

https://www.youtube.com/watch?v=AM2Ks2uddI8 

3. Na podstawie instrukcji w podręczniku i oglądniętego filmu wykonaj ćwiczenie 9., s. 100  

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

napisz w punktach, jakie polecenia musisz wydać żółwiowi, aby stworzyć procedurę: prostokąt 

Np.  

https://www.youtube.com/watch?v=2_DfMTcoDu4
https://www.youtube.com/watch?v=AM2Ks2uddI8


1. Oto prostokąt 

2….. 

3. … 

4. już 

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

i prześlij na adres swojego nauczyciela informatyki. 

 

kl. VII 

T.7. Sposoby komunikowania się i wymiany informacji za pomocą Internetu. 

Przeczytaj wiadomości z podręcznika s. 209 – 210 i odpowiedz na pytania: 

1. Dlaczego należy przestrzegać netykiety? 

2. Co jest niezbędne do korzystania z poczty elektronicznej? 

Przeczytaj wiadomości z podręcznika s. 216 – 218 i odpowiedz na pytania: 

3. Jakie są sposoby komunikowania się za pomocą Internetu? 

4. Jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem 
Internetu?
Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Zrób zdjęcie swoich notatek i prześlij na adres swojego nauczyciela 

informatyki. 

kl. VIII
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego.
1. Proszę o przesłanie zaległych zadań.

2. Zapoznaj się z wiadomościami zamieszczonymi w podręczniku s.199 – 206.

 

Odpowiedz na pytania: 

A. W jaki sposób realizuje się w arkuszu kalkulacyjnym iterację? 

B. Jakie zastosowanie może mieć arkusz kalkulacyjny na lekcjach fizyki? 

C. Jakie zastosowanie może mieć arkusz kalkulacyjny na lekcjach geografii? 

D. Na czym polega modelowanie i symulacja?  Opisz konkretny przykład. 

3. Odpowiedzi zapisz w edytorze tekstu  i na adres swojego nauczyciela informatyki. 

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


