
kl. II (2 g.) 

Tworzenie programów w środowisku Scratch za pośrednictwem str. WWW, bez konieczności instalacji 

programu. Projekt: „Scratch na wakacjach”: 

 

LEKCJA 1 

1. Uważnie oglądnij film instruktażowy: 

https://vimeo.com/425635269 

W tym celu wciśnij przycisk Ctrl i kliknij powyższy link. Otworzy się przeglądarka internetowa ze 

stroną o podanym adresie. 

LUB 

Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wklej poniższy link: 

 

 

Z filmu dowiesz się, jak korzystać z programu Scratch 3 dostępnego jako aplikacja na str. 

WWW. Znajdziesz w nim również instrukcję, jak wykonać pierwsze zadania i na czym będzie 

polegał projekt. 

2. Otwórz str. WWW o adresie: 

https://scratch.mit.edu/ 

W tym celu wciśnij przycisk Ctrl i kliknij powyższy link. Otworzy się przeglądarka internetowa ze 

stroną o podanym adresie. 

LUB 

Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wklej powyższy link: 

https://vimeo.com/425635269
https://scratch.mit.edu/


 

 

3. Postępuj zgodnie z instrukcją na wcześniej doglądniętym filmie. 

A. Kliknij przycisk „Stwórz”, żeby uruchomić program Scratch. 

B. Włącz język polski (lewy górny róg okna: przycisk w kształcie „globusa” 

C. Dodaj rozszerzenie „Pióro” (lewy dolny róg okna z plusikiem) 

D. Napisz programy i wykonaj zdjęcia: 

• kwadrat 

• prostokąt 

• trójkąt równoboczny 

• pięciokąt 

• ośmiokąt 

 

LEKCJA 2 – projekt 

1. Oglądnij film, link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=7GNGLTr3Wtc 

  2. Otwórz str. WWW o adresie: 

https://scratch.mit.edu/ 

3. Postępuj zgodnie z instrukcją na wcześniej doglądniętym filmie. 

4. Wzbogać program o własne pomysły: oprócz domku i drzewka niech Scratch narysuje więcej 

elementów (np. słońce, góry, las, rzeka lub morze). Rysunek powinien dotyczyć tematu: :”Kot na 

wakacjach”. 

5. Wykonaj zdjęcia programu i wyślij wychowawcy, który przekaże mi Twoje zadania do oceny. 

 POWODZENIA! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7GNGLTr3Wtc
https://scratch.mit.edu/


 

Kl. III (2 godz.) 

LEKCJA (2 godz.) : Kraina zer i jedynek – poznajemy elementy systemu 

dwójkowego. 

1. Uważnie oglądnij film instruktażowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=jOxaNj6VM2c 

W tym celu wciśnij przycisk Ctrl i kliknij powyższy link. Otworzy się przeglądarka internetowa ze 

stroną o podanym adresie. 

LUB 

Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wklej poniższy link: 

 

 

Z filmu dowiesz się, co to jest system dwójkowy, czyli jak liczy komputer. Nauczysz się 

również zamieniać liczby znane Ci z matematyki (zapisane w systemie dziesiętnym) na liczby 

zapisane w systemie dwójkowym. 

BĘDZIESZ MÓGŁ WYKONAĆ PONIŻSZE ĆWICZENIE! 

2. Możesz dodatkowo przeczytać z Twojego podręcznika do informatyki wiadomości w celu 

utrwalenia tego, czego dowiedziałeś się z filmu – podręcznik s. 34. 

LUB: 

Możesz skorzystać z e-podręcznika zamieszczonego na str. WWW naszej szkoły: 

http://spsieniawa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Elementarz-odkrywc%C3%B3w-informatyka-

klasa-3.pdf 

3. Wykonaj w podręczniku (zad.1. i 2., s.35) lub na kartce zadanie: 

 

 

 

c.d. 

https://www.youtube.com/watch?v=jOxaNj6VM2c
http://spsieniawa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Elementarz-odkrywc%C3%B3w-informatyka-klasa-3.pdf
http://spsieniawa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Elementarz-odkrywc%C3%B3w-informatyka-klasa-3.pdf


 

 

Jeżeli nie masz płyty CD, możesz skorzystać również ze szkolnej strony. 

Link:   https://drive.google.com/file/d/18lSPmDEMmVo3KXO9df8XaHIBmNEwlJ70/view 

Wersja programu CD, jest dostarczana w postaci spakowanego archiwum WinRAR. Po pobraniu pliku i 

zapisaniu go na dysku lokalnym komputera( pobierz mimo to) uruchamiamy aplikację Start(uruchom 

mimo to) 

4. Wykonaj zdjęcie zadań i prześlij do wychowawcy lub swojego nauczyciela informatyki. Zadania zostaną 

ocenione. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18lSPmDEMmVo3KXO9df8XaHIBmNEwlJ70/view


kl. IV 

T. 9  Wyszukiwanie informacji w Internecie – zadania sprawdzające i utrwalające. 

Odpowiedz w edytorze tekstu lub w zeszycie na pytani z podręcznika: 

pyt. 1 – 8, s. 119. 

Plik lub zdjęcia z odpowiedziami prześlij do swojego nauczyciela informatyki. 

T. 10. Edytor tekstu - zadania sprawdzające i utrwalające. 

Odpowiedz w edytorze tekstu lub w zeszycie na pytani z podręcznika: 

pyt. 1 – 5, s. 108. 

Plik lub zdjęcia z odpowiedziami prześlij do swojego nauczyciela informatyki. 

 

kl. V. 

 

T. 9. Przygotowujemy komiks lub scenariusz przedstawienia szkolnego 

 

Wybierz jeden  z projektów: 

1. Zadanie 1., s. 125. –napisanie komiksu historycznego 

LUB: 

2. Zadanie 2., s. 125 – napisanie szkolnego przedstawienia 

 

Każdy projekt wymaga od Ciebie pomysłowości i własnej inwencji. Jestem pewien, że sobie 

poradzisz. 

 

Uwagi: 

Zadanie 1.  

Przeczytaj uważnie instrukcję zawartą w zad.1 s. 125. Przyglądnij się, żartobliwemu 

rysunkowi (Rys.1). Zapoznaj się z informacją na s. 16. (Jak dawniej malowano? Rys. Jak 

powstawały malowidła naskalne). Przeczytaj informacje w podr. s. 54  (Jak się kiedyś 

komunikowano?) i przyglądnij się uważnie rysunkowi obok tekstu. Może przyjdzie Ci do 

głowy pomysł na kilka scen z komiksu historycznego na temat, jak kiedyś się komunikowano.  

 

Komiks to rysunki i tekst zawarty w dymkach. Rysunek należy utworzyć w progr. Paint i 

wkleić do Worda albo do Writera Jak utworzyć dymek? 

 



- Writer: Menu: Wstaw ->Kształt -> Objaśnienia.  

Po kliknięciu „Objaśnienia” należy je narysować (kliknij i przeciągnij) Jeżeli klikniesz w 

środku na powstały dymek – pojawia się kursor i będziesz mógł pisać. POWODZENIA! 

 

- Word: Menu: Wstawianie -> Kształty->Objaśnienia 

 

Po kliknięciu „Objaśnienia” należy je narysować (kliknij i przeciągnij) Jeżeli klikniesz w 

środku na powstały dymek – pojawia się kursor i będziesz mógł pisać. POWODZENIA! 

 

 

 

Zadanie 2.: 

Umiesz już utworzyć tabelę. Musisz wyodrębnić w utworze wypowiedzi bohaterów- 

aktorów według wzoru na str. 125. Możesz to zrobić, korzystając z tekstu bardzo 

patriotycznego wierszyka: 

 

Katechizm polskiego dziecka 

– Kto ty jesteś? 

– Polak mały. 

– Jaki znak twój? 

– Orzeł biały. 

– Gdzie ty mieszkasz? 

– Między swemi. 

– W jakim kraju? 

– W polskiej ziemi. 

– Czem ta ziemia? 

– Mą ojczyzną. 

 

Inspiracją może być dla Ciebie film: 

https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y 

 

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

zadania. 

 

ABC 

– Czem zdobyta? 

– Krwią i blizną. 

– Czy ją kochasz? 

– Kocham szczerze. 

– A w co wierzysz? 

– W Polskę wierzę. 

– Coś ty dla niej? 

– Wdzięczne dziecię. 

– Coś jej winien? 

– Oddać życie. 

Autor: Władysław Bełza  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y


 

kl.V., t.10. Tworzymy gry w programie Scratch - zadania. 

 

Korzystaj z programu na str. internetowej: 

 

Film instruktażowy: 
https://www.youtube.com/watch?v=ChFpZIm72Z4 

Link do str.- Scratch : 
https://scratch.mit.edu/ 

LUB: 

 Zainstaluj pod opieką osoby dorosłej program Scratch. W tym celu oglądnij film: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LNxlIblkR9o 
1. Wyślij zaległe zad. 
2. Wykonaj  jedno zadania z karty pracy  
Link do karty pracy: 
https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1090 
LUB: 
podejmij się trudniejszego zadania: na podstawie 2 filmów /linki znajdują się poniżej/ zaprogramuj 
własną grę: 
 
Część 1. gry: 
https://www.migra.pl/programowanie/scratch/#gallery-1 
Część 2. gry: 
https://www.youtube.com/watch?v=BVGShgFUhWc&feature=emb_rel_end 
 
3. Zdjęcia lub pliki prześlij na adres swojego nauczyciela informatyki. 
 

kl. VI 
t.9 Zastosowanie komputerów. 

1.  Koniecznie wyślij zaległe zadania do 29.05. 

2. Przeczytaj wiadomości z podręcznika s. 111- 118. 

3. Na podstawie wiadomości z podręcznika i informacji z Internetu odpowiedz na pytania: 1-4, s.119. 

Pamiętaj o podaniu odpowiedniej liczby przykładów. 

4 Odpowiedzi najlepiej zapisz w edytorze tekstu na adres swojego nauczyciela informatyki. 
 

kl. VI., t. 10. Tworzenie programów komputerowych (Logomocja, Scratch) – zadania. 

 
1.  Koniecznie wyślij zaległe zadania. 

2. Wykonaj w Logomocji zad. 1 i 2, s., 108. 

3. Programowanie w Scratch. 

Korzystaj z programu na str. internetowej: 

Film instruktażowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=ChFpZIm72Z4 

https://www.youtube.com/watch?v=ChFpZIm72Z4
https://scratch.mit.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=LNxlIblkR9o
https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1090
https://www.migra.pl/programowanie/scratch/#gallery-1
https://www.youtube.com/watch?v=BVGShgFUhWc&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=ChFpZIm72Z4


Link do str.- Scratch: 

https://scratch.mit.edu/ 

LUB: 

Zainstaluj pod opieką osoby dorosłej program Scratch. W tym celu oglądnij film: 

https://www.youtube.com/watch?v=LNxlIblkR9o 

4. Na podstawie filmu /link znajduje się poniżej/ zaprogramuj własną grę: 

Część 1. gry: 

https://www.migra.pl/programowanie/scratch/#gallery-1 

Część 2. gry: 

https://www.youtube.com/watch?v=BVGShgFUhWc&feature=emb_rel_end 

5. Zdjęcia lub pliki prześlij na adres swojego nauczyciela informatyki. 

 

kl. VII 

t.9. Programowanie w języku Logomocja – powtarzanie poleceń, stosowanie procedur. 

1.  Wyślij zaległe zadania. 

2. Przeczytaj wiadomości na temat powtarzania poleceń w Logomocji  z podręcznika s. 150 -151. 

3.Przypomniej sobie zakończenie filmu:    

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

 

3. Na podstawie instrukcji w podręczniku i oglądniętego filmu wykonaj ćwiczenie 5. s. 151.  

4. Przeczytaj wiadomości na temat procedur w Logomocji z podręcznika s. 151 -152. 

5. Wykonaj ćwicz. 6. s. 152. 

6. Jeżeli nie poradzisz sobie z zadaniami, kody programów zapisz w edytorze tekstu i prześlij do mnie w formie 

pliku lub zrób zdjęcie. 

7.Następnie zrób zdjęcie ekranu komputera i prześlij na adres swojego nauczyciela informatyki. 

 

kl.VII. 

t.10.Programowanie w języku Logomocja – sytuacje warunkowe i tworzenie animacji. 

1.  Wyślij zaległe zadania. 

2. Przeczytaj wiadomości na temat sytuacji warunkowych w Logomocji  z podręcznika s. 154. 

 

3.Na podstawie przykładu z podręcznika wykonaj zad.:  

https://scratch.mit.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=LNxlIblkR9o
https://www.migra.pl/programowanie/scratch/#gallery-1
https://www.youtube.com/watch?v=BVGShgFUhWc&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=LTEw5Nb4LKE


A) Zdefiniuj procedurę FIGURA, podając jako parametr dowolną liczbę dodatnią, zostanie narysowany 

kwadrat o bokach: 50. Gdy parametr podajemy zero lub liczbę ujemną, zostanie narysowany prostokąt 

o bokach: 50 i 100. 

4. Przeczytaj wiadomości z podręcznika s. 156 -157. 

2.Oglądnij film:    

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

 

3. Na podstawie instrukcji w podręczniku i oglądniętego filmu wykonaj ćwiczenie 17., s. 157 -w 

programie Edytor postaci. (W wyszukiwarce systemu wpisz „edytor postaci”, oczywiście musisz mieć 

zainstalowaną Logomocję). 

7.Następnie zrób zdjęcie ekranu komputera i prześlij na adres swojego nauczyciela informatyki. 

 

kl. VIII 

t.9. Tworzenie strony internetowej – poprawianie wyglądu str. 

1. Koniecznie proszę o przesłanie zaległych. 

2. Przeczytaj uważnie wiadomości w podręczniku s. 213-215. 

3. Przypomnij sobie film na temat tworzenia str.  WWW w notatniku. Zwróć uwagę na 

znaczniki. 

https://www.youtube.com/watch?v=PHy6uu44bYU 

 

4. Otwórz plik notatnika utworzony podczas poprzedniej lekcji /plik powinien znajdować się 

w folderze WWW, nazwa pliku index.txt/ 

5.  Przeczytaj i zastanów się nad ćwiczeniami: 2. i 3. s. 213. 

8. Dodaj tekst do strony „Podróże po stolicach Europy”. W tym celu zapisz go w między 

znacznikami <body>TWÓJ TEKST <body> 

9. Jeśli chcesz, żeby wyświetlały się polskie literki, tzw. ogonki w sekcji HEAD 

Umieść kod: <head><meta charset="utf-8"></head> 

10. Tekst sformatuj według swojego pomysłu (np. zastosuj pogrubienie). Instrukcję 

znajdziesz w podręczniku na str. 215. 

10. Jeśli prześlesz plik notatnika, uznam, że zaliczyłeś zadanie, natomiast gdy prześlesz stronę 

z rozszerzeniem „index.html”, otrzymasz piątkę. 

11. Pliki  prześlij  na adres swojego nauczyciela informatyki. 

kl. VIII 

t. 10.  

Systemy zarządzania treścią – zadania projektowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=H9JW0ZtbwpU
https://www.youtube.com/watch?v=PHy6uu44bYU


 

1. Proszę o przesłanie zaległych zadań. 

2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku s. 221-228. 

3. Rozwiń stworzoną na poprzednich lekcjach stronę na temat „ Podróże po stolicach 

Europy”. 

a). Otwórz plik notatnika utworzony podczas poprzedniej lekcji /plik powinien znajdować się 

w folderze WWW, nazwa pliku index.txt/ 

b) Dodaj tekst do strony „Podróże po stolicach Europy”. W tym celu zapisz go  między 

znacznikami <body>TWÓJ TEKST <body> 

 Jeśli chcesz, żeby wyświetlały się polskie literki, tzw. ogonki w sekcji HEAD 

Umieść kod: <head><meta charset="utf-8"></head> 

c) Na swojej stronie zamieść podstawowe informacje: 

1. Wymień stolice państw europejskich. 

2. Które z nich poleciłbyś do zwiedzenia komuś, kto nie zna Europy? 

3. Uzasadnij swój wybór: wymień walory wybranych miast.  

4. Samodzielnie dodaj jakąś informację związaną z tematem projektu. 

Np. Londyn warto zwiedzić, ponieważ …(zabytki, atrakcje); 

 

e) Tekst sformatuj według swojego pomysłu (np. zastosuj pogrubienie tekstu, utwórz tabelę, 

dodaj grafikę i linki). Instrukcję znajdziesz w podręczniku na str. 215 – 216. 

Wzór: s. 218, rys.2.  

10. Jeśli wykażesz się znajomością HTML-u oraz własną inwencją (praca ma charakter 

twórczy, a nie odtwórczy; wzór nie jest na ocenę celujący), możesz uzyskać ocenę cząstkową: 

celujący. 

PROJEKT MUSI BYĆ WYKONANY W NOTATNIKU SYSTEOWYM 

(powinieneś przesłać 3 pliki:  plik notatnika, plik HTML i plik graficzny, który załadujesz 

odpowiednim poleceniem do str. WWW. 

ŻYCZĘ POWODZENIA!  

POTRAKTUJ TEN PROJEKT JAKO WYZWANIE    

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


