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Komputery w szkole1.
Skreśl co drugą literę. Odczytaj hasło, a potem je napisz.1.

Powiedz, jakie czynności należy wykonać, aby włączyć komputer, a potem go wy-
łączyć.

3.

Powiedz, w których pomieszczeniach w twojej szkole znajdują się komputery. 
Znajdź w wyklejance ich nazwy i naklej pod odpowiednimi zdjęciami.

2.

W S OR H WI Z !

P

T L A C

G

K B O R
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Czy pamiętasz, że klawisze ze strzałkami służą  
do przesuwania kursora myszy w lewą stronę,  
w prawą, w górę i w dół?

Przeczytaj regulamin obowiązujący w pracowni komputerowej. Uzupełnij tekst 
podanymi wyrazami. W nagrodę za prawidłowe wykonanie ćwiczenia naklej  
obrazek zestawu komputerowego, który znajdziesz w wyklejance. 

4.

REGULAMIN  PRACOWNI  KOMPUTEROWEJ

1) W ....................................... komputerowej przebywamy tylko  

pod opieką nauczyciela.

2) Uważnie słuchamy nauczyciela i wykonujemy jego  

................................................ .

3) Odchodzimy od stanowisk komputerowych tylko  

za ............................. nauczyciela.

4) .............. odłączamy samodzielnie przewodów komputerowych.

5) O wszelkich nieprawidłowościach, uszkodzeniach zawiadamiamy 

nauczyciela.

6) Nie ........................................................ i nie niszczymy prac 

kolegów.

7) W pracowni komputerowej ........................................... i nie pijemy.

8) Zawsze dbamy o ................ i porządek.

usuwamy   •   polecenia   •   nie jemy
ład   •   pracowni   •   zgodą   •   Nie
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Przy komputerze 2.
Powiedz, jak należy właściwie  
siedzieć przy komputerze.

1.

Przeczytaj zasady pracy przy komputerze. Powiedz, jak je rozumiesz. 3.

Znajdź w wyklejance odpowiednie wy-
razy i uzupełnij nimi zdania. W nagrodę 
za prawidłowe wykonanie ćwiczenia naklej 
obrazek zestawu komputerowego, któ-
ry znajdziesz w wyklejance.

2.

Wysokość biurka i krzesła są dobrane do wzrostu  . Monitor jest 

ustawiony w odległości wyciągniętej  . Górny brzeg  

znajduje się na poziomie oczu dziecka. W ekranie monitora nie może odbijać się 

światło.  są oparte o krzesło i wyprostowane. Łokcie  

na oparciach. Dłonie leżą swobodnie na klawiaturze.  

Stopy spoczywają na  . 

• Dziecko może korzystać z komputera tylko pod opieką dorosłych.
• Przy komputerze należy siedzieć prosto, nie należy jeść ani pić.
• Dziecku nie wolno samodzielnie naprawiać komputera.
• Nie należy spędzać przy komputerze zbyt dużo czasu.
• Podczas dłuższej pracy lub zabawy przy komputerze należy robić przerwy  

na gimnastykę.
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Połącz okna programów z ich ikonami. Powiedz, jak nazywają się te programy. 
Otocz pętlami ikony, które nie zostały połączone z żadnym oknem. Spróbuj na-
zwać programy, których ikony znalazły się w pętlach.

4.

Czy pamiętasz, że program PowerPoint służy do tworzenia i odtwa-
rzania prezentacji multimedialnych, które łączą w sobie tekst, obraz, 
dźwięk i ruch?
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głowy
oczu
nóg

dłoni
szyi

Odczytaj wyraz ukryty w plątanince. Powiedz, jak go rozumiesz.5.

Powiedz, jakie czynności należy wykonać, aby wyświetlić pokaz PowerPoint. 
Napisz we właściwych miejscach cyfry: 1, 2.

6.

Obejrzyj prezentację PowerPoint (ćw. A, zajęcia 2., płyta CD). Na jej podstawie 
uzupełnij tekst wyrazami z ramki. W nagrodę za prawidłowe wykonanie ćwiczenia 
naklej obrazek zestawu komputerowego, który znajdziesz w wyklejance.

7.

P

E

Z
R

E

A

N J

C

A

T

Skutki długotrwałej pracy lub zabawy przy komputerze

• Łzawienie, zaczerwienienie ………………………............. . 

• Osłabienie wzroku. 

• Bóle i zawroty ………………………............... .

• Trudności w myśleniu, częste zapominanie.

• Nadmierna nerwowość.

• Brak energii, zmęczenie.

• Bóle i usztywnienie pleców, karku i ………………………..... .

• Skrzywienia kręgosłupa.

• Drętwienie, mrowienie ……………………….......... i palców.

• Przykurcze mięśni ………………………....... i rąk. 
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Świat urządzeń komputerowych 3.
Znajdź w wyklejance nazwy urządzeń komputerowych. Naklej je pod odpowied-
nimi zdjęciami. Pokoloruj na zielono ramki zdjęć przedstawiających urządzenia 
wejścia, a na pomarańczowo – ramki zdjęć urządzeń wyjścia.

1.

Przeczytaj zdania opisujące urządzenia komputerowe. Dokończ pisać nad nimi 
odpowiednie pytania.

2.

Do czego służą …………………………………………....................................………………………………………….?

Są to urządzenia, za pomocą których człowiek wprowadza informacje do komputera.

Do czego służą ………………………………………….....................................………………………………………….?

Są to urządzenia, które prezentują efekty pracy przy komputerze.
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Wymień czynności, które można wykonać za pomocą urządzeń znajdujących się 
na zdjęciach w ćwiczeniu 1. 

3.

Powiedz, jakie czynności należy wykonać, aby utworzyć folder na Pulpicie. 
Napisz cyfry od 1 do 5 w odpowiednich okienkach.

4.

Utwórz na Pulpicie szkolnego komputera folder o nazwie Klasa 3, w którym bę-
dziesz umieszczać wykonane przez siebie prace. 

5.

Czy pamiętasz, że obszar roboczy 
na ekranie monitora to Pulpit? 
Znajdują się na nim ikony 
programów, folderów i plików.
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Polecenie Odwróć kolory w programie Paint4.
Czy wiesz, do czego służy program Paint? Aby uzupełnić swoją wiedzę, skorzystaj 
z pomocy, jaką oferują programy komputerowe.

1.

Obejrzyj okno programu Paint w szkolnym komputerze. Nazwij jego elementy. 
Podpisz te, które znajdują się na zdjęciach. Napisz, co oznacza czerwony znaczek 
znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

2.

Zobacz, jak skorzystać z pomocy oferowanej przez program Paint.

• Kliknij w opcję Pomoc, znajdującą się na Pasku Menu, a potem w opcję 
Tematy pomocy.

• W oknie Paint przeczytaj tekst zatytułowany Omówienie programu 
Microsoft Paint.

..........................................

..........................................

..........................................
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Popatrz na koło barw. Wymień barwy podstawowe. Uzupełnij zdania, kolorując 
puste pola odpowiednimi barwami pochodnymi.

3.

Znajdź w wyklejance nazwy narzędzi programu Paint. Naklej je obok ich ikon. Po-
wiedz, do czego służy każde z tych narzędzi. W nagrodę za prawidłowe wykonanie 
ćwiczenia naklej obrazek zestawu komputerowego, który znajdziesz w wyklejance.

4.

Czy pamiętasz, że po zmieszaniu 
barw podstawowych powstają 
barwy pochodne?

Po zmieszaniu kolorów  i  powstanie kolor .

Po zmieszaniu kolorów  i  powstanie kolor .

Po zmieszaniu kolorów  i  powstanie kolor .
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Pokoloruj koło barw odpowiednimi kolorami w programie Paint (ćw. A, zajęcia 4., 
płyta CD). Potem odwróć kolory i powiedz, jakie zaszły zmiany. 

5.

Zobacz, jak odwrócić kolory w programie Paint.

• Zaznacz obrazek, którego kolory chcesz odwrócić,  
za pomocą narzędzia  Zaznacz.

• Sprawdź, czy skopiowany obrazek jest zazna- 
czony. Kliknij w opcję Obraz, znajdującą 
się na Pasku Menu, a potem w polecenie  
Odwróć kolory.

• Powiedz, jak zmieniły się kolory. 

• Aby powrócić do poprzednich kolorów, klik-
nij w opcję Edycja, znajdującą się na Pasku 
Menu, a potem w polecenie Cofnij.

• Skopiuj go, klikając w opcje: Edycja, Kopiuj. Potem wklej skopiowany  
obrazek w wybranym miejscu, klikając w opcje: Edycja, Wklej.
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Zobacz, jak rysować w programie Paint, korzystając z opcji Czarno-biały.

• Kliknij  w opcję Obraz, znaj-
dującą się na Pasku Menu, a po-
tem w opcję Atrybuty.

• W oknie Atrybuty, w zakładce Ko-
lory, zaznacz opcję Czarno-biały, 
a potem kliknij w pole z napisem 
OK. Zauważ, że Pole koloru zmie-
niło swój wygląd.

• Dokończ rysunek za pomocą narzędzi:  Pędzel i  Wypełnianie  
kolorem. Zastosuj narzędzie  Gumka do usuwania pomyłek.

• Aby powrócić do poprzedniego wyglądu Pola koloru, kliknij jeszcze 
raz w opcje: Obraz, Atrybuty. W oknie Atrybuty, w zakładce Kolory za-
znacz opcję Kolory i kliknij w pole z napisem OK.

• Zapisz wykonaną pracę w swoim folderze.

Odcienie szarości w programie Paint5.
Powiedz, jak wyobrażasz sobie spotkanie pingwina i niedźwiedzia polarnego. 
Dokończ rysunek w programie Paint (ćw. B, zajęcia 5., płyta CD).

1.

Wykonaj w edytorze grafiki Paint rysunek na dowolny temat, korzystając z opcji 
Czarno-biały.

2.
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Kolor pierwszego planu i kolor tła w programie Paint   6.

Rozwiąż zagadkę Macyka. 
Napisz rozwiązanie.

1.

Aby w Polu koloru ustawić kolor pierwszego planu, należy kliknąć 

 w wybrany kolor. Aby ustawić kolor tła, trzeba kliknąć  
w wybrany kolor.

Zobacz, jak wykorzystywać kolor pierwszego planu i kolor 
tła do rysowania i pisania w polu tekstowym, w programie 
Paint.

• Kliknij  w kolor  brązowy w Polu koloru, aby wy-
brać kolor pierwszego planu.

• Kliknij  w kolor  żółty w Polu koloru, aby wybrać 
kolor tła.

• Pokoloruj rysunek żyrafy. Zastosuj narzędzie  Wypeł-
nianie kolorem, używając lewego i prawego przycisku 
myszy.

• Przepisz wierszyk-zagadkę. Wykorzystaj narzędzie 

 Tekst, użyj koloru pierwszego planu i koloru tła.

 Zauważ, że brązowy napis został wykonany na żółtym tle.

kolor konturu

kolor wypełnienia

Dba o swoją długą szyję,
rosą ją starannie myje.
Bardzo dumna ze swych plam – 
jedna z afrykańskich dam.

.............................................................
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Powiedz, który przycisk myszy należy wcisnąć, aby wybrać kolor tła lub kolor 
pierwszego planu w programie Paint. Połącz przyciski myszy znajdującej się na zdjęciu 
− prawy i lewy − z odpowiednimi napisami.

2.

Pokoloruj okienka koloru pierwszego planu i koloru tła w Polu koloru zgodnie z in-
formacjami zapisanymi w tabeli.

3.

Uzupełnij zdania.4.

Narzędzie  Gumka służy do .................................................................................................. 

Narzędzie  Wybierz kolor służy do ......................................................................................

............................................................................................................................................................

Zobacz, jak wykorzystywać kolor tła do usuwania fragmentów obrazka 
w programie Paint.

• Kliknij  w ikonę narzędzia  Wybierz kolor, 

 potem kliknij  w kolor tła na obrazku.

• Kliknij  w ikonę narzędzia  Gumka i usuwaj niepotrzebne frag-

menty obrazka, trzymając wciśnięty .

kolor 
pierwszego 

planu
czerwony ciemno-

zielony brązowy fioletowy błękitny jasno-
zielony

kolor tła czarny żółty pomarań-
czowy różowy granatowy szary

kolor  tła

kolor  pierwszego  planu
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Zmiana wyglądu Pulpitu7.
Zmień wygląd Pulpitu kompute-
ra, umieszczając na nim tapetę 
o nazwie Gwiezdna droga.

1.

Zobacz, jak zmienić wygląd Pulpitu. 

• Kliknij  w dowolnym miejscu na Pulpicie.

• W oknie podręcznego Menu kliknij w opcję Właściwości. Potem w oknie 
Właściwości: Ekran kliknij w zakładkę Pulpit.

• W polu wyboru Tło przesuwaj suwakiem, trzymając wciśnięty ,  

aby odnaleźć nazwę tapety Gwiezdna droga. Wybierz ją, klikając . 

• Kliknij w pole z napisem Zastosuj, a potem w pole z napisem OK.

W systemie Windows znajdują 
się tapety, czyli obrazki, które 
można umieścić jako tło  
na Pulpicie. 
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Zobacz, jak umieścić wykonany przez siebie obrazek jako tło na Pulpicie. 

• Kliknij  w dowolnym miejscu 
na Pulpicie.

• W oknie podręcznego Menu  

kliknij  w opcję Właściwo-
ści. Potem w oknie Właściwości: 
Ekran kliknij w zakładkę Pulpit  
i w pole z napisem Przeglądaj.

• W oknie Przeglądanie kliknij 
w zakładkę Pulpit, potem w ikony 
folderu Klasa 3 i pliku Pulpit.  
Następnie kliknij w pole z napi-
sem Otwórz.

• Na koniec w oknie Właściwości: Ekran kliknij w pole z napisem Zasto-
suj, a potem w pole z napisem OK.

Uruchom edytor grafiki Paint. Narysuj obrazek, który chciałbyś umieścić jako ta-
petę na Pulpicie swojego komputera. Zapisz pracę w swoim folderze pod nazwą 
Pulpit.

2.

Zmień wygląd Pulpitu, umieszczając jako tapetę obrazek wykonany w programie 
Paint.

3.
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Internet i podróże kosmiczne8.

Znajdź w internetowym słowniku języka polskiego, co znaczą słowa: galaktyka, 
gwiazda, mgławica, czarna dziura, orbita.

1.

Zobacz, jak wyszukiwać informacje w internetowym słowniku języka polskiego. 

• Kliknij 2  w ikonę  znajdującą się na Pulpicie.

• W polu Adresu napisz: www.sjp.pwn.pl i kliknij w okienko ze strzałką , 
znajdujące się na Pasku Menu, lub wciśnij klawisz Enter.

• W polu wyszukiwania pisz kolejno wyrazy, których znaczenie chcesz po-
znać. Klikaj w ikonę  lub wciskaj klawisz Enter.

• Poruszaj się po stronie internetowej, klikając w strzałki . Jeśli chcesz 

ją wyłączyć, kliknij  w znaczek .

Czy pamiętasz, że połączenie z internetem i przeglądanie jego zasobów 
umożliwia przeglądarka internetowa, na przykład program   
Internet Explorer?
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Czy pamiętasz, że za pomocą polecenia Przerzuć/Obróć można prze-
rzucać obrazki wykonane w programie Paint, uzyskując ich lustrzane 
odbicia? Obrazek lub jego fragment można przerzucić nie tylko w po-
ziomie, ale również w pionie. Można go także obrócić.

Polecenie Przerzuć/Obróć w programie Paint 9.

Wskaż w pracowni komputerowej linie poziome i linie pionowe. 1.

 Przerzuć w poziomie     Przerzuć w pionie               Obróć o kąt 900

Znajdź w wyklejance skróty klawiszowe. Naklej je obok poleceń, które im odpo-
wiadają.

2.

Kopiuj               Wklej   

PION

POZIOM

 

Linię pionową wyznacza przedmiot 
spadający w dół. Linię poziomą wyznacza 
płaska powierzchnia ziemi. Linie poziome 

i pionowe przecinają się pod kątem 
prostym, czyli pod kątem 90O (90 stopni).



20

Narysuj trójkąty odpowiednio do poleceń.3.

Zobacz, jak zastosować polecenie Przerzuć/
Obróć w programie Paint.

• Zaznacz obrazek, którego wygląd chcesz 
zmienić.

• Kliknij  w opcję Obraz, znajdującą 
się na Pasku Menu, a potem w polece-
nie Przerzuć/Obróć.

• W oknie Przerzucanie i Obracanie kliknij 
w polecenie, na przykład Przerzuć  
w poziomie. Potem kliknij w pole  
z napisem OK.

• Możesz wybrać polecenie Przerzuć 
w pionie lub polecenie Obróć o kąt 900.

Narysuj krzesło w programie Paint. Zaznacz obrazek, skopiuj go i wklej 3 razy. 
Pierwszą kopię przerzuć w poziomie, drugą przerzuć w pionie, a trzecią obróć 
o kąt 900. Zapisz pracę w swoim folderze.

4.

Przerzuć w poziomie Przerzuć w pionie
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Zobacz, jak można pochylić obrazki w programie Paint.

• Zaznacz obrazek, którego wygląd chcesz zmienić.

• Kliknij  w opcję Obraz, znajdującą się na Pasku Menu, a potem  
w polecenie Rozciągnij/Pochyl.

• W oknie Rozciąganie i pochylanie, w zakładce Pochylanie/W poziomie,  
usuń 0. Wpisz w to miejsce 30. Potem kliknij w pole z napisem OK.

• W podobny sposób możesz pochylić obrazek w pionie.

Polecenie Rozciągnij/Pochyl w programie Paint10.
Powiedz, jak wyglądają odbicia Macyka w krzywych zwierciadłach.1.

W programie Paint można rozciągać i zwężać obrazki oraz je pochylać 
za pomocą polecenia Rozciągnij/Pochyl.

 

Krzywe zwierciadła  
zniekształcają odbicia  

w rozmaity sposób. Można 
je zobaczyć w gabinecie 

luster w wesołym miastecz-
ku, czyli w lunaparku.
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Zobacz, jak można wydłużyć lub skrócić obrazek w programie Paint.

• Zaznacz obrazek. Kliknij w opcję Obraz, znajdującą się na Pasku Menu,  
a potem w polecenie Rozciągnij/Pochyl.

• W oknie Rozciąganie i pochylanie, w zakładce Rozciąganie/W pionie,  
usuń 100. Wpisz w to miejsce 150. Potem kliknij w pole z napisem OK.  
Obrazek został wydłużony.

• W podobny sposób możesz skrócić obrazek, wpisując w zakładce Rozcią-
ganie/W pionie – 50.

Zobacz, jak można rozciągnąć lub zwęzić obrazek w programie Paint.

• Zaznacz obrazek. Kliknij w opcję Obraz, znajdującą się na Pasku Menu,  
a potem w polecenie Rozciągnij/Pochyl.

• W oknie Rozciąganie i pochylanie, w zakładce Rozciąganie/W poziomie, 
usuń 100. Wpisz w to miejsce 150. Potem kliknij w pole z napisem OK.  
Obrazek został rozciągnięty.

• W podobny sposób możesz zwęzić obrazek, wpisując w zakładce  
Rozciąganie/W pionie – 50.

Pobaw się w gabinet luster. Narysuj swój portret w programie Paint. Zmień jego 
wygląd w dowolny sposób, wykorzystując polecenie Rozciągnij/Pochyl.

2.
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8
*
8
*

Nauka szybkiego pisania 11.

Obejrzyj obrazek. Powiedz, na jakich klawiszach powinny spoczywać palce obu 
dłoni. Wskaż klawisze, które należy wciskać podczas pisania każdym z dziesięciu 
palców. Pomogą ci w tym kolory.

1.

Napisz w każdym kolorowym polu 3 litery, cyfry lub inne znaki odpowiadające kla-
wiszom, które należy wcisnąć wskazanymi palcami obu dłoni.

2.

Pokoloruj klawisze odpowiednimi kolorami według wzoru. Powiedz, którymi pal-
cami należy je wcisnąć. W nagrodę za prawidłowe wykonanie ćwiczenia naklej 
obrazek zestawu komputerowego, który znajdziesz w wyklejance.

3.

Na klawiaturze komputerowej należy 
pisać wszystkimi palcami obu dłoni.
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Wymień czynności, które należy wykonać, aby uruchomić edytor tekstu Word. 
Napisz we właściwych okienkach cyfry od 1 do 4. Czy znasz inny sposób urucha-
miania programu Word? 

1.

Przypomnij sobie, jak zmienić styl, rozmiar i kolor czcionki w programie Word. 
Znajdź w wyklejance nazwy narzędzi programu Word. Naklej je w polach połączo-
nych z ich ikonami. Otocz pętlą znaczek, w który należy kliknąć, aby wyłączyć edy-
tor tekstu Word.

2.

Zobacz, jak formatować, czyli na przykład wyrównywać tekst w programie Word.

• Zaznacz fragment tekstu, który chcesz wyrównać, trzymając wciśnięty .

• Znajdź na Pasku Narzędzi ikony  narzędzi służących  
do wyrównywania tekstu.

• Jeśli chcesz wyrównać tekst do lewej strony, kliknij w ikonę .

• Jeśli chcesz wyrównać tekst do prawej strony, kliknij w ikonę .
• Jeśli chcesz wyjustować tekst, czyli wyrównać go do obu stron – prawej  

i lewej, kliknij w ikonę .

• Jeśli chcesz wyśrodkować tekst, kliknij w ikonę .

12. Formatowanie tekstu w programie Word
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Zobacz, jak zrobić wcięcie akapitowe w programie Word.

• Umieść kursor myszy na początku wiersza, w którym chcesz zrobić wcięcie.

Minął tydzień, odkąd jesteś w sanatorium. Mamy nadzieję, że miło tam spędzasz 
czas.

• Wciśnij klawisz Tab . Sprawdź, jak wygląda wcięcie akapitowe.

 Minął tydzień, odkąd jesteś w sanatorium. Mamy nadzieję, że miło tam 
spędzasz czas.

Otocz pętlą ikony narzędzi służących do wyrównywania tekstu.3.

 Uporządkuj elementy listu. Napisz cyfry od 1 do 6 w odpowiednich okienkach.4.

 Napisz list do koleżanki lub kolegi na swoim domowym komputerze.5.

  Wstęp.      Nagłówek.   Rozwinięcie.

  Miejscowość i data.    Zakończenie.    Podpis. 

Każdy ma prawo do zachowania swojej 
korespondencji w tajemnicy. To znaczy, 
że nikt nie może czytać cudzych listów 
bez zgody ich adresata oraz nadawcy.  
Dotyczy to także listów elektronicznych,  
czyli e-maili wysyłanych przez internet.

 

Akapit to fragment tekstu zaczynający się od nowego wiersza, 
czyli od nowej linijki.

Wcięcie akapitowe oznacza odsunięcie pierwszego wiersza fragmentu tekstu 
od jego lewego brzegu.
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Zapoznaj się z informacjami umieszczonymi w tabeli. Odczytaj, co znajduje się 
w wierszach zaznaczonych kolorami, w kolumnie i komórce.

1.

Uruchom edytor tekstu Word. Wstaw tabelę, która ma 2 kolumny i 4 wiersze. 
Uzupełnij jedną kolumnę imionami 4 twoich koleżanek, a drugą kolumnę – imio-
nami 4 kolegów. Pamiętaj, że imiona piszemy wielką literą. Zapisz pracę w swo-
im folderze.

2.

13. Wstawianie tabeli w programie Word

Najprostszym sposobem porządko-
wania, zapisywania i przedstawiania 
informacji jest tabela.

Tabela składa się z komórek, które tworzą poziome wiersze 
i pionowe kolumny. Pierwszy wiersz jest nazywany nagłówkiem.

Lp. Klawisze Czynności

1. Przesuń kursor w lewo.

2. Przesuń kursor w prawo.

3. Umieść kursor w następnej linijce 
tekstu.

4. Pisz wielkimi literami.

5. Usuń literę znajdującą się po prawej 
stronie kursora.

6. Usuń literę znajdującą się po lewej 
stronie kursora.

7.  + Kopiuj.

8.  + Wklej.

Nagłówek

Komórka

Wiersz

Kolumna
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Kliknięcie wewnątrz wybranej komórki powoduje pojawienie się w niej 
kursora myszy. Przemieszczanie się kursora po komórkach tabeli 
umożliwiają również klawisz Tab oraz klawisze ze strzałkami.

Zobacz, jak wstawić tabelę i zmienić jej wielkość w programie Word.

Wstawianie tabeli
• Ustaw kursor myszy w miejscu, w którym chcesz  

wstawić tabelę.

• Kliknij  w ikonę  polecenia Wstaw tabelę, 
znajdującą się na Pasku Narzędzi.

• W oknie Wstawianie tabeli zaznacz 2 kolumny  
i 4 wiersze.

Zwężanie tabeli
• Umieść kursor myszy w prawym dolnym rogu tabeli. Gdy przyjmie  

postać , przesuń go w lewą stronę, trzymając wciśnięty .

Znajdź w wyklejance ikony i nazwy programów komputerowych. Uzupełnij tabe-
lę, naklejając je w odpowiednich miejscach. Wskaż w tabeli nagłówek, wiersze 
i kolumny. W nagrodę za prawidłowe wykonanie ćwiczenia naklej obrazek zesta-
wu komputerowego, który znajdziesz w wyklejance.

3.

Lp. Ikony Programy

1. Word

2.

3. Internet Explorer 

4.

5. PowerPoint
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Poznaj drugi sposób wstawiania tabeli,  
który pozwala na wybór dowolnej liczby  
kolumn i wierszy.

Znajdź na Pasku Narzędzi edytora tekstu Word ikonę narzędzia Wstaw tabelę. 
Otocz ją pętlą.

1.

Zobacz, jak inaczej wstawić tabelę 
w programie Word.

• Kliknij  w opcję Tabela, znaj-
dującą się na Pasku Menu, a potem 
w polecenia Wstaw/Tabela.

• W oknie Wstawianie tabeli ustaw 
liczbę kolumn i liczbę wierszy, klika-
jąc w strzałki umieszczone po pra-
wej stronie. Możesz również wpi-
sać liczby za pomocą klawiatury.

• Potem kliknij w pole z napisem OK.

Formatowanie tabeli, czyli zmienianie jej wyglądu, polega między in-
nymi na scalaniu sąsiednich komórek oraz wyrównywaniu wysokości 
wierszy i szerokości kolumn.

14. Tworzenie i formatowanie tabeli w programie Word
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Zobacz, jak formatować tabelę w programie Word.

Aby połączyć, czyli scalić, sąsiadujące ze sobą  
komórki, należy: 

• zaznaczyć je, trzymając wciśnięty , 

• kliknąć  wewnątrz zaznaczenia, 

• w oknie Podręcznego Menu kliknąć  
w polecenie Scal komórki.

Aby zmienić wysokość wiersza lub szerokość ko-
lumny, należy: 
• umieścić kursor myszy na linii poziomej, którą 

chcesz przesunąć; gdy przyjmie on postać , 
przenieść linię w górę lub w dół metodą złap, 
przesuń i upuść,

• umieścić kursor myszy na linii pionowej, którą 
chcesz przesunąć; gdy przyjmie on postać , 
przenieść linię w prawą lub w lewą stronę me-
todą złap, przesuń i upuść.

Aby wyrównać kolumny lub wiersze w tabeli,  
należy:
• zaznaczyć całą tabelę, klikając w znaczek  

umieszczony w jej lewym górnym rogu, 
• kliknąć wewnątrz zaznaczenia,

• w oknie Podręcznego Menu kliknąć  
w polecenie Rozłóż wiersze równomiernie  
lub Rozłóż kolumny równomiernie.

Uzupełnij zdania. W nagrodę za prawidłowe wykonanie ćwi-
czenia naklej obrazek zestawu komputerowego, który znaj-
dziesz w wyklejance. 

2.

Pierwszy wiersz w tabeli to ……………………............................................................................ .

Łączenie sąsiednich komórek nazywamy ……………………................................................... .
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Znajdź w wyklejance ikony. Naklej je w odpowiednich miejscach. Uzupełnij zdania. 1.

 Clipart jest ............................................................................................................ .

 WordArt jest ........................................................................................................ .

Czy pamiętasz, że aby zmniejszyć lub powiększyć 
obrazek Clipart lub napis WordArt, należy usta-
wić kursor myszy w jednym z jego rogów? Kiedy 
zamieni się w , trzeba przesunąć go, trzymając 
wciśnięty lewy przycisk myszy.

Powiedz, co należy zrobić, aby wstawić obrazek Clipart w programie Word. 
Napisz we właściwych miejscach cyfry od 1 do 6.

2.

Powiedz, jakie czynności należy wykonać, aby wstawić napis WordArt w progra-
mie Word. Napisz we właściwych miejscach cyfry od 1 do 5.

3.

15. 16.Kartka świąteczna w programie Word
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Programy komputerowe, które tłumaczą, czyli przekładają, 
wyrazy z jednego języka na inny, nazywamy translatorami 
(tłumaczami). Taki program jest dostępny na przykład w wy-
szukiwarce Google. 

Połącz strzałkami wyrazy napisane w języku polskim, ich tłumaczenia w języku 
angielskim, odpowiednie kolory oraz ikony narzędzi programu Word, za pomocą 
których zostały napisane.

1.

pogoda hail  

grad fog  

mgła weather  

Zobacz, jak uruchomić program Tłumacz, dostępny w wyszukiwarce Google. 

• Kliknij 2   w ikonę  znajdującą się na Pulpicie.

• W polu Adresu napisz: www.google.pl i kliknij w okienko ze strzałką  
, znajdujące się na Pasku Menu, lub wciśnij klawisz Enter.

• Kliknij  w znaczek , a potem w ikonę programu Tłumacz. 

Internetowy program Tłumacz w wyszukiwarce Google16.



32

Przetłumacz podane wyrazy na język obcy, którego uczysz się w szkole. Wykorzy-
staj program Tłumacz, dostępny w wyszukiwarce Google.

2.

komputer – ……………………........................... mysz – ……………………...........................

       klawiatura – ……………………........................... monitor – ……………………...........................

Podczas pracy wymagającej korzystania z dwóch programów, na przy-
kład Internet Explorer i Word, należy, na zmianę, minimalizować okno 
jednego z nich, klikając w , i maksymalizować okno drugiego, kli-
kając w odpowiednią zakładkę znajdującą się na dolnym Pasku Zadań.

Zobacz, jak przetłumaczyć wyrazy z języka angielskiego na polski i odwrot-
nie za pomocą programu Tłumacz, dostępnego w wyszukiwarce Google. 

• Jeśli chcesz przetłumaczyć wyraz z języka angielskiego, napisz go w nie-
bieskiej ramce pod zakładką . Potem odczytaj w drugiej ramce 
wyraz w języku polskim.

• Jeśli chcesz przetłumaczyć wyraz z języka polskiego, kliknij w ikonę  
Zamiana języków i napisz go w niebieskiej ramce. Odczytaj w drugiej ram-
ce wyraz w języku angielskim. 

• Aby wybrać inny język do tłumaczenia, rozwiń listę na zakładce , 
klikając w strzałkę skierowaną w dół.

17.
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Znajdź w wyklejance nazwy katakli-
zmów, które wiążą się z podanymi  
żywiołami. Uzupełnij nimi kolorową 
tabelę.

1.

Zobacz, jak wyrównać zawartość tabeli.

• Zaznacz tę część tabeli, której zawartość chcesz wyrównać:

–  komórkę, klikając  w nią, aby umieścić tam kursor myszy,

–  wiersz lub kolumnę, trzymając wciśnięty ,

–  całą tabelę, klikając w znaczek .

• Kliknij  wewnątrz zaznaczo-
nych komórek.

• W Menu podręcznym kliknij 
w opcję Wyrównanie komórek.

• Kliknij  w środkowe ustawie-
nie wyrównania komórek.

Zawartość tabeli możesz wyrównać 
na 9 sposobów.

Kolorowa tabela w programie Word17.
 

W przyrodzie zachodzą potężne 
i często groźne zjawiska, które 

wiążą się z czterema żywiołami: 
wodą, ogniem, powietrzem i ziemią.

żywioły

woda powietrze ogień ziemia
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Zobacz, jak zmienić kolor krawędzi tabeli w programie Word. 

• Zaznacz tabelę. Otwórz okno Obramowanie i cie-
niowanie i zapoznaj się z zawartością zakładki Obra-
mowanie. Sprawdź, czy jest zaznaczone Ustawienie 

.

• Wybierz kolor obramowania, klikając w  obszaru 
Kolor. Potem kliknij w pole z napisem  .

Zobacz, jak pokolorować wnętrze tabeli. 

• Zaznacz komórkę, kolumnę, wiersz lub tabelę. 
Otwórz okno Obramowanie i cieniowanie. Kliknij 
w zakładkę Cieniowanie i zapoznaj się z jej zawartością.

• Wybierz kolor wypełnienia i określ zakres kolorowania w polu Zastosuj do:, 
klikając w napis Komórka lub Tabela. Potem kliknij w pole z napisem OK.

Odszukaj na Pasku Narzędzi programu Word ikony narzędzi, za pomocą których 
można zmienić wygląd i rozmiar czcionki: Pogrubienie, Pochylenie, Podkreślenie 
oraz Rozmiar czcionki i Kolor czcionki. Otocz je pętlami.

2.

18.
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W edytorze tekstu Word można utworzyć listę punktowaną (z wyko-
rzystaniem narzędzia  Punktory) lub listę numerowaną (za pomocą 
narzędzia  Numeracja).

Zobacz, jak wypunktować nazwy zwierząt w programie Word (ćw. A, zaję-
cia 18., płyta CD).

• Kliknij  w opcję Format, znajdującą się na Pasku 
Menu, potem w opcję Punktory i numeracja.

• W oknie Punktory i numeracja, w zakładce Punkto-
wane, kliknij w wybrany styl punktorów, a potem w pole z napisem OK. 
Zauważ, że w tekście pojawił się pierwszy punkt.

•  Skopiuj pierwszą nazwę zwie-
rzęcia i wklej ją za punktorem. 
Potem wciśnij klawisz Enter.

•  Postępuj podobnie z kolejnymi 
nazwami zwierząt.

Powiedz, co oznacza polski idiom Leje jak z cebra i co może oznaczać angielski idiom  
It rained cats and dogs.

1.

Numerowanie i punktowanie w programie Word18.

 

Idiom to wyrażenie (powiedzenie), którego 
nie można rozumieć i tłumaczyć dosłownie, gdyż 

jego znaczenie w danym języku jest zupełnie inne. 
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Edytor tekstu Word umożliwia wstawianie symboli, czyli znaków, któ-
rych nie można napisać za pomocą klawiatury. Służy do tego polecenie 
Wstaw/Symbol.

Uruchom program Word. Wstaw symbol §, zwany paragrafem, który jest używany 
w tekstach prawniczych. Zapisz pracę w swoim folderze.

1.

Zobacz, jak wstawić symbol w programie Word.
• Umieść kursor myszy w miejscu, w którym chcesz wsta-

wić symbol.

• Kliknij  w polecenie Wstaw, znajdujące się na Pas- 
ku Menu, a potem w opcję Symbol.

• W oknie Symbol przesuń w dół strzałkę suwaka, trzy-
mając wciśnięty , aby znaleźć właściwy symbol. 

• Kliknij  w wybrany symbol, a potem w pole z napisem Wstaw.

• Aby zamknąć okno po wstawieniu symbolu, musisz kliknąć w pole  
z napisem .

19. Symbole w programie Word
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Szyfry służą do ukrywania 
przekazywanych informacji.

Za pomocą symboli edytora tekstu Word można stworzyć swój własny 
szyfr, przyporządkowując każdej literze alfabetu inny znak.

Rozszyfruj informację, używając szyfru Macyka. Powiedz, co ona oznacza. W na-
grodę za prawidłowe wykonanie ćwiczenia naklej na szarym polu obrazek zesta-
wu komputerowego, który znajdziesz w wyklejance. 

2.

Narysuj w ramce insygnia władzy królewskiej.3.
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20. 21.Polskie zabytki w internecie

Zapoznaj się z wybranymi polskimi zabytkami wpisanymi na liste światowego dziedzic-
twa UNESCO. Uruchom stronę internetową Wikipedii (pl.wikipedia.org), a następnie 
w polu wyszukiwania napisz: lista światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce.

1.

Zobacz, jak znaleźć w internecie informacje o polskich zabytkach.

• Uruchom stronę internetową Wikipedii (pl.wikipedia.org).

• W polu wyszukiwania Wikipedii napisz: lista światowego dziedzictwa 
UNESCO w Polsce.

• Obejrzyj zdjęcia zabytków umieszczone na mapie Polski 
i zapoznaj się z informacjami na ich temat.

 

UNESCO (czytaj: junesko) to skrócona nazwa Organizacji Narodów Zjedno-
czonych (ONZ) do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Jej głównym celem jest 

wspieranie rozwoju kultury, sztuki i nauki na całym świecie.
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Unia Europejska w internecie21.

Pokoloruj flagę Unii 
Europejskiej według 
wzoru.

1.

Zobacz, jak znaleźć w internecie informacje o państwach Unii Europejskiej.

• Kliknij  w ikonę  
znajdującą się na płycie.

• W oknie portalu Unii Euro-
pejskiej kliknij w napis Kącik 
dla dzieci.

• Zapoznaj się z otwartą stro-
ną Kącik dla dzieci oficjalne-
go portalu Unii Europejskiej, 
przeznaczoną dla najmłod-
szych. 

• Kliknij  w pole z napi-
sem START, aby poznać kra-
je należące do Unii Europej-
skiej.

Zapoznaj się z informacjami na temat państw Unii Europejskiej. Zagraj w wybra-
ne gry znajdujące się na oficjalnym portalu Unii Europejskiej europa.eu, przezna-
czonym dla dzieci (ćw. A, zajęcia 21., płyta CD).

2.

© Unia Europejska, 1995–2018

 

Unia Europejska to związek 
państw, które wzajemnie 

sobie pomagają. Należy do niej 
również Polska.
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Na mapie Europy na zielono są zaznaczone terytoria państw należących  
do Unii Europejskiej. 

• Klikaj  w zieloną 
mapę i czytaj informa-
cje na temat poszcze-
gólnych państw.

• Zagraj w grę pamięciową oraz w układankę walutową.

Uzupełnij zdania.3.

 Zagraj w inne gry znajdujące się na stronie Kącik dla dzieci portalu UE.4.

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w ……………………............. roku.  

Obecnie należy do niej …………………….......... państw.

22.

© Unia Europejska, 1995–2018 
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Znajdź w wyklejance brakujące podpisy pól okna programu Kalkulator. Naklej je 
we właściwych miejscach. Otocz pętlą znaczek, w który trzeba kliknąć, aby za-
mknąć okno programu.

3.

Napisz w okienkach wyniki działań matematycznych. Uruchom program Kalkula-
tor. Sprawdź wykonane przez siebie obliczenia w oknie programu.

4.

Wykonywanie obliczeń za pomocą programu Kalkulator22.
Powiedz, do czego służy komputerowy program Kalkulator. Dokończ zdanie.1.

Wymień czynności, które należy wykonać, aby uruchomić program Kalkulator. 
Napisz we właściwych okienkach cyfry od 1 do 4. Czy znasz inny sposób urucha-
miania programu Kalkulator?  

2.

Program Kalkulator służy do …………………….................................................................... .

 7 ∙ 8 =    72 – 38 =    64 : 8 = 

 7 ∙ 9 =    37 + 25 =    81 : 9 = 

Kasowanie wyświetlonej 
liczby

Kasowanie obliczeń

Dzielenie

Mnożenie
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Znajdź w wyklejance brakujące klawisze klawiatury numerycznej. Naklej je we 
właściwych miejscach. Narysuj czerwoną ramkę wokół klawisza, który należy wci-
snąć, aby uaktywnić klawiaturę numeryczną. Otocz pętlą światełko umieszczone 
nad tym klawiszem. 

5.

Przeczytaj o podróżach latającego dywanu. Wykonaj obliczenia matematyczne. 
Napisz wyniki w okienkach. Potem sprawdź je za pomocą programu Kalkulator, 
używając klawiatury numerycznej.

6.

23.

Długość latającego dywanu wynosi 5 m, 
a jego szerokość – 3 m. Ile wynosi jego obwód?

Podróż I
Latający dywan pokonał 23 km, a potem jeszcze 49 km.  
Ile kilometrów przeleciał?      

Podczas tej podróży dywan zatrzymywał się co 8 km.
Ile razy się zatrzymał?

Podróż II
Trasa dywanu składała się z siedmiu 8-kilometrowych odcinków.
Jaką długość miała ta trasa?

Po pokonaniu tej trasy dywan poleciał jeszcze 33 km.
Ile kilometrów łącznie przeleciał?

Podróż III
Dywan przeleciał 49 km w ciągu 7 godzin. Poruszał się z jednakową 
prędkością. Jaką trasę pokonał w ciągu 1 godziny?

Ile kilometrów przeleciałby dywan w ciągu 9 godzin,  
gdyby poruszał się z taką samą prędkością?

m

km

km

km

km

km

Backspace
(czyt. bekspejs)

prawy

spacja klawisze sterowania kursorem

(czyt. kaps lok) (czyt. dilejt)

(czyt. szift)

Mnożenie

Dzielenie

Odejmowanie

Dodawanie

Równa się
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Autokształty w programie Word 23.
Program Word posiada zbiór autokształtów, czyli prostych obiektów 
graficznych, takich jak: linie, strzałki, gwiazdy i inne figury, które 
można wstawić do pliku. 

Uruchom edytor tekstu Word. Wstaw dwa autokształty – serce  i słońce  . 
Zapisz pracę w swoim folderze.

1.

Zobacz, jak wstawić autokształty.

• Kliknij w polecenie Wstaw, znajdują-
ce się na Pasku Menu, a potem w opcje 
Obraz i Autokształty.

• Zauważ, że na Pasku Narzędzi pojawił  
się pasek z narzędziami służącymi  
do rysowania.

• Kliknij w opcję Autokształty. Wybierz 
ich rodzaj, na przykład Kształty podstawo-
we, a potem kliknij w ikonę wybranego 
autokształtu.

• W oknie Word pojawi się pole z napisem 

Utwórz tutaj rysunek. Kliknij  obok 
pola kursorem myszy w kształcie , aby 
wstawić autokształt.
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Co roku 21 marca żegnamy zimę, a witamy wiosnę.

Zobacz, jak za pomocą autokształtów narysować bałwanka (ćw. A, zajęcia 
23., płyta CD).

• Wstaw koło, klikając w ikonę . Powiększ je 
i umieść na rysunku kry. W podobny sposób 
wstaw drugie koło i umieść je na pierwszym.

• Wstaw uśmiechniętą buzię, klikając w ikonę 
. Umieść ją na drugim kole jako głowę bał-

wanka.
• Na głowie bałwanka możesz umieścić kape-

lusz, a na brzuchu – guziki. Dlatego:

–  wstaw koło, klikając w ikonę ; spłaszcz je, trzymając  

wciśnięty , aby powstała elipsa, i umieść ją na głowie bałwanka,

–  wstaw walec, klikając w ikonę ; zmniejsz go i umieść na elipsie,

– wstaw kilka czworokątów, klikając w ikonę ; zmniejsz je i umieść  
na brzuchu bałwanka.

• Kliknij w każdy wstawiony autokształt, trzymając wciśnięty klawisz  

Shift. Kliknij wewnątrz zaznaczonego rysunku. W Podręcznym 

Menu kliknij  w opcję Grupowanie, a potem w polecenie Grupuj.

• Zaznacz zgrupowany rysunek bałwanka, klikając w niego . Skopiuj 
go za pomocą klawiszy Ctrl + C, a potem wklej w pliku Paint, używając 
klawiszy Ctrl + V (ćw. B, zajęcia 23., płyta CD).

24.
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Netykieta w internecie24.
Zapoznaj się ze stroną internetową www.sieciaki.pl .1.

Zobacz, jak bezpiecznie korzystać z internetu.

• Uruchom przeglądarkę, klikając  w ikonę  znajdującą się  
na Pulpicie.

• W polu Adresu napisz: www.sieciaki.pl i kliknij w okienko ze strzałką , 
znajdujące się na Pasku Menu, lub wciśnij klawisz Enter.

• Kliknij w napis Warto wiedzieć! 
Przeczytaj Zasady bezpieczeń-
stwa, Porady i Zagrożenia, kli-
kając w odpowiednie okienka.

• Jeśli chcesz wrócić na po-
przednią stronę, kliknij w za-
kładkę z napisem Powrót.

• Potem na stronie głównej 
kliknij w napis Katalog Best. 
Obejrzyj katalog bezpiecznych 
stron internetowych, które są 
przeznaczone dla dzieci. 
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Wszyscy internauci, czyli użytkownicy internetu, powinni stosować 
Netykietę, to znaczy regulamin kulturalnego i prawidłowego korzysta-
nia z sieci.

Znajdź w wyklejance znaczek, który jest umieszczony na stronach 
internetowych bezpiecznych dla dzieci. Naklej go w szarym polu.

3.

Wykonaj ilustrację do wybranej zasady Netykiety w programie Paint. 4.

Przeczytaj zasady Netykiety. Znajdź w wyklejance różne formy wyrazu internet. 
Naklej je w odpowiednich miejscach. W nagrodę za prawidłowe wykonanie ćwi-
czenia naklej obrazek zestawu komputerowego, który znajdziesz w wyklejance. 

2.

25.

                
ZASADY NETYKIETY

1. Wykorzystuj  zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli jako źródło informacji.

2. Nie podawaj w  swoich danych osobowych.

3. Nie umieszczaj w  swoich zdjęć.

4. Nie ufaj osobom poznanym w  i nie spotykaj się z nimi.

5. Jeśli coś cię zaniepokoi lub wystraszy, powiedz o tym dorosłym. 

6. Nie kupuj za pośrednictwem  niczego bez zgody rodziców.

7.  Nie spędzaj przy komputerze zbyt dużo czasu, aby nie mieć problemów zdrowotnych  

i nie popaść w uzależnienie od komputera.

8. Unikaj cyberprzemocy, czyli przemocy w  :

	 • nie przezywaj, nie obrażaj, nie ośmieszaj i nie strasz nikogo,

	 • nie podawaj się za kogoś innego,

	 •  nie rób nikomu zdjęć i nie nagrywaj filmów bez jego zgody oraz nie umieszczaj  

ich w  .

9.  Nie korzystaj ze stron  , które zawierają szkodliwe treści i nie są przezna- 

czone dla dzieci.

10.  Poproś rodziców, aby sprawdzili, czy domowy komputer jest zaopatrzony  

w program antywirusowy.
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E-mail [czytaj imejl] to list wysłany pocztą elektroniczną za pośrednictwem 
internetu. Adres internetowy użytkownika poczty elektronicznej, nazywany 
również e-mailem, składa się z nazwy użytkownika, znaku @ (małpa) oraz 
nazwy serwera poczty elektronicznej, np. jan.kowalski@abc.kielce.pl.

Zabawa w pocztę elektroniczną25.

Napisz do Macyka e-mail z zaproszeniem na twoje urodziny. W polu Do: napisz 
adres odbiorcy (macyk123@mac.pl). W polu Temat: napisz Zaproszenie. 

1.

jest łatwo 
dostępna

ZALETY POCZTY
ELEKTRONICZNEJ

dzięki niej
oszczędzamy 

papier

umożliwia szybki 
kontakt

umożliwia 
przesyłanie zdjęć 

jest bezpłatna

korzystanie z poczty 
bez wychodzenia 

z domu

Pamiętaj, że dzieci mogą korzystać z poczty elektronicznej 
tylko pod opieką rodziców w domu lub nauczyciela w szkole.

Do:

Temat:

Poczta elektroniczna

Plik   Edycja   Widok   Wstaw   Format   Nrzędzia   Wiadomość   Pomoc

Dołącz:

Wyślij
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Język programowania Scratch26.

Uruchom edytor Scratch. Poznaj wygląd jego okna i działanie wybranych blocz-
ków z poleceniami edytora Scratch.

2.

Otocz kolorowym kółkiem co trzecią literę. Odczytaj utworzone w ten sposób ha-
sło. Następnie rozszyfruj drugie hasło, które tworzą pozostałe litery, ale czytane 
wspak (od tyłu).

1.

Programowaniem nazywamy tworzenie programów komputerowych. 
Nauka programowania w języku Scratch odbywa się w sposób wizual-
ny poprzez układanie bloczków z poleceniami dla wybranego duszka. 
Rodzaje bloczków np. Zdarzenie, Ruch, Wygląd, Dźwięk, Kontrola, 
różnią się kolorami. Układamy metodą złap, przesuń i upuść. Ciąg 
poleceń dla jednego duszka nazywamy skryptem.
Programowanie w środowisku Scratch może odbywać się bezpośrednio 
przez internet (www.scratch.mit.edu) lub po zainstalowaniu edytora 
Scratch w komputerze. 

Zobacz, jak uruchomić 
edytor Scratch:

• Uruchom przeglądarkę 
internetową. 
W polu Adresu napisz: 
www.scratch.mit.edu 
i naciśnij klawisz Enter. 
Sprawdź, czy strona 
internetowa została 
przetłumaczona na 
język polski.

• Kliknij w napis Stwórz. 

S  E  I  C  N  A  R  W  O  A  M  A  T  R  G  C  O  R  H  P
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wybór tła,
czyli sceny

bloczki
z poleceniami

duszek,
czyli postać

Zapoznaj się z Samouczkiem .3.

ustawienie
języka polskiego pasek Menurodzaje poleceń miejsce, w którym 

układane są bloczki

wybór postaci,
czyli duszkascena

Zaprogramuj duszka kota, aby poruszał się i wydawał dźwięki.4.

Zobacz, jak zaprogra-
mować ruch 
(animację) duszka 
kota.

• Uruchom edytor 
Scratch.

• Wybierz dowolne 
tło sceny 
z biblioteki.

• Ułóż bloczki 
według wzoru. 

• Sprawdź działanie 
programu, 
klikając w ikonę .



50

Programowanie w Scratchu27.
Zaprogramuj gonitwę myszy i kota w środowisku Scratch. Poruszaj myszką za po-
mocą kursora.

1.

Narysuj kwadrat w środowisku Scratch.2.

Zobacz, jak zaprogramować duszki, 
aby mysz uciekała przed kotem. 

• Uruchom edytor Scratch.

• Wybierz dowolne tło sceny z biblioteki.

• Usuń domyślnego duszka.

• Wybierz dwa nowe duszki – kota 

 i mysz – z biblioteki.

• Ułóż bloczki z poleceniami dla myszy, aby poruszała się za kursorem. 

• Ułóż bloczki z poleceniami dla kota, aby gonił mysz.

• Sprawdź działanie 
programu, klikając 
w ikonę . 
Jeśli chcesz 
zatrzymać działanie 
programu, 
kliknij w ikonę .

Zobacz, jak zaprogramować rysowanie kwadratu. 

• Po uruchomieniu edytora Scratch  
wybierz dowolne tło sceny z biblioteki. 

• Usuń domyślnego duszka i wybierz z biblioteki 
nowego, np. gwiazdkę.  
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Zobacz, jak zaprogramować animację kolorowych liter.

• Po uruchomieniu edytora Scratch wybierz z biblioteki 
dowolne tło sceny. 

• Usuń domyślnego duszka i wybierz z biblioteki  
inne – litery składające się na twoje imię.

• Ułóż bloczki z poleceniami dla każdej litery według 
wzoru. Zwróć uwagę na ustalenie pozycji wyjściowej 
oraz efektu koloru każdej z nich.

• Sprawdź działanie programu.

• Dodaj nowy rodzaj 
poleceń Pen (Ołówek).

• Ułóż bloczki 
z poleceniami 
według wzoru.

• Sprawdź działanie 
programu.

Wpraw kolorowe litery w ruch, czyli zaprogramuj animację twojego imienia.3.
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Tworzenie prezentacji PowerPoint 28.
Na podstawie swoich obserwacji i przeprowadzonego wywiadu powiedz, jaka jest 
twoja mama, co lubi i o czym marzy. Uzupełnij zdania.

1.

Moja mama jest …………..……………………………………………………………….....…………………. .

Najbardziej lubi …………..…………………………………………………………………......………………. .

Marzy o …………..…………………………..………………………………………………......…………………. .

Wymień czynności, które należy wykonać, aby uruchomić pokaz PowerPoint.  
Napisz we właściwych okienkach cyfry 1 i 2.

2.

Obejrzyj pokaz PowerPoint (ćw. C, zajęcia 28., płyta CD). 3.

Uruchom program PowerPoint. Rozpocznij pracę nad wykonaniem prezentacji 
multimedialnej o swojej mamie.

4.

Zobacz, jak uruchomić program PowerPoint.

             Sposób 1.            Sposób 2.

        

Zauważ, że podobnie uruchamia się programy: Word, Paint i Kalkulator.
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Zobacz, jak wybrać projekt slajdu, wstawić nowe slajdy i zapisać prezentację.

• Kliknij w opcję , znajdującą się na Pasku Narzędzi. 

• W oknie Projekt slajdu wybierz szablon projektu, przesuwając suwa-
kiem. Kliknij w wybrany szablon.

• Następnie wstaw trzy kolejne slajdy, klikając w opcję , znaj-
dującą się na Pasku Narzędzi. 

• Zamknij okno Układ slajdu. 
• Kliknij w pierwszy slajd. W tytule napisz Moja mama, a niżej − swoje  

imię i nazwisko.

• Zapisz prezentację w swoim folderze pod nazwą Moja mama, wykorzy-
stując opcję Zapisz jako… . Zamknij okno programu PowerPoint, klikając 
w znaczek .
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Tekst i obrazki w prezentacji 29.
Narysuj portret swojej 
mamy. Znajdź w wykle-
jance obrazki serduszek. 
Naklej je w czterech ro-
gach ramki.

1.

Obejrzyj pokaz Power-
Point (ćw. B, zajęcia 29., 
płyta CD).

2.

Wykonaj prezentację  
PowerPoint o swojej ma-
mie. Rozpocznij pracę  
od napisania tekstu.

3.

Zobacz, jak wpisać tekst do pre-
zentacji.

• Uruchom prezentację Power-
Point zapisaną na poprzed-
nich zajęciach, klikając w jej 
ikonę znajdującą się w twoim 
folderze.

• Kliknij w drugi slajd w zakład-
ce Slajdy. Napisz w nim tytuł: 
Moja mama jest:, a poniżej 
tekst.

• W taki sam sposób napisz tytu-
ły i odpowiednie teksty w slaj-
dach − trzecim i czwartym.
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Wykonaj na kartonie laurkę dla swojej mamy. Napisz na niej życzenia i ozdób ją ry-
sunkami.

6.

 Wstaw obrazki do prezentacji PowerPoint o swojej mamie.4.

Zobacz, jak wstawić obrazki do prezentacji i zapisać efekty swojej pracy.

• Wstaw do wszystkich slajdów odpowiednie cliparty.

• Umieść wklejone cliparty w wybranych miejscach na slajdach metodą 
złap, przesuń i upuść. W zależności od potrzeb zmniejsz je lub powiększ. 

• Zamknij okno programu PowerPoint, klikając w znaczek . Zapisz zmia-
ny w swojej pracy. 

 Przynieś pendrive na następne zajęcia komputerowe. 5.

Każdy komputer jest zaopatrzony w dysk twardy, 
na którym są zapisywane i przechowywane, mię-
dzy innymi, programy i pliki. Zewnętrzne nośniki 
pamięci komputerowej to pendrive’y i płyty CD  
lub DVD. One również służą do zapisywania i prze-
chowywania plików i programów, które można 
odtworzyć w innym komputerze. 



56

Animacja prezentacji PowerPoint30.

Wprowadź animacje do swojej prezentacji. 1.

Wprowadzenie animacji do prezentacji komputerowej oznacza wpro-
wadzenie do niej ruchu. W programie PowerPoint można animować 
nie tylko tekst i obrazki znajdujące się na każdym slajdzie, ale również 
przejścia slajdów.

Zobacz, jak wprowadzić animacje do prezentacji.

• Uruchom prezentację PowerPoint zapisaną na poprzednich zajęciach.

• Kliknij w opcję  , znajdującą się na Pasku Narzędzi.

• W oknie Projekt slajdu kliknij w napis .

• Wybierz schemat animacji, przesuwając suwakiem. Potem kliknij w niego.

• Kliknij w pole z napisem .

• Kliknij w pole z napisem , aby obejrzeć, jak działa wybrany 
przez ciebie schemat animacji. Możesz go zmienić lub pozostawić. 
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Zapisz wykonaną przez siebie prezentację na pendrivie. Odtwórz ją swojej mamie 
na domowym komputerze.

2.

• Zapisz zmiany w swojej pracy, klikając w opcję Plik, 
znajdującą się na Pasku Narzędzi, a potem w polecenie  
Zapisz.

• Kliknij w pole z napisem , aby zobaczyć pre-
zentację w całości. Zauważ, że tekst i obrazki pojawia-

ją się na slajdach po kliknięciu . Kliknij , aby 
przejść do następnego slajdu lub zakończyć pokaz. W ra-
zie potrzeby dokonaj poprawek.

• Nie zamykaj okna programu PowerPoint.

Zobacz, jak zapisać plik na pendrivie.

• Podłącz pedrive do komputera.

• Kliknij w opcję Plik, znajdującą się na Pasku Narzędzi, 
a potem w polecenie Zapisz jako… 

• W oknie Zapisywanie jako kliknij kolejno w zakładkę 
Mój komputer, w ikonę Dysk wymienny, w pole z napi-
sem Otwórz, a potem w pole z napisem Zapisz.

• Zamknij okno programu PowerPoint, klikając w znaczek .
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Czy potrafisz znaleźć 
na mapie swoją miej-
scowość?

Moja miejscowość31.

Znajdź na dużej szkolnej mapie Polski swoją miejscowość.1.

Znajdź na internetowej mapie Polski swoją miejscowość. Wykorzystaj do tego 
celu program Mapy, dostępny w wyszukiwarce Google.

2.

Zobacz, jak uruchomić program Mapy, dostępny w wyszukiwarce Google. 

• Kliknij  w ikonę  znajdującą się na Pulpicie.

• W polu Adresu napisz: www.google.pl i kliknij w okienko ze strzałką  
, znajdujące się na Pasku Menu, lub wciśnij klawisz Enter.

• W oknie wyszukiwarki Google kliknij w znaczek , a potem w ikonę 
Mapy.

 

Mapa to widziany z góry obraz powierzchni
 jakiegoś obszaru, przedstawiony 

na płaszczyźnie za pomocą umownych 
znaków i kolorów.
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Powiedz, czym różnią się zdjęcia satelitarne 
od zdjęć wykonywanych z Ziemi.

3.

Obejrzyj w ten sam sposób Warszawę, stoli-
cę Polski, albo inną, dowolnie wybraną miej-
scowość.

4.

• W polu wyszukiwania okna programu Mapy napisz nazwę swojej miej- 
scowości (możesz napisać również nazwę ulicy). Potem kliknij w pole 
z lupą lub wciśnij klawisz Enter.

 na przykład 

• Możesz przesuwać mapę, trzymając wciśnięty .

• Powiększ mapę, klikając w znaczek + znajdujący się w prawym  
dolnym rogu.

• Możesz obejrzeć zdjęcia i przeczytać informacje.

• Przesuń pomarańczowego ludzika na mapę, trzymając wciśnięty .

• Pospaceruj wirtualnie po ulicach, klikając w białe strzałki.  

• Aby zamknąć widok ulicy i wrócić do mapy, kliknij w znaczek X.

• Kliknij w obrazek  i obejrzyj, jak wygląda twoja miejscowość, 
na zdjęciu satelitarnym. 

• Aby powrócić do mapy, kliknij w obrazek .

 

Zdjęcie satelitarne  
jest wykonane z dużej wysoko-
ści, z satelity, czyli urządzenia 

krążącego na orbicie 
wokół Ziemi. 
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Trasa podróży32.

Zobacz, jak wyznaczyć trasę podróży.

• Uruchom program Mapy w wyszukiwarce Google. 

• W oknie programu Mapy kliknij w napis Wyznacz trasę.

• Obok znaczka  napisz nazwę miejscowości, która jest początkiem podró-
ży, a obok  – nazwę miejscowości będącej jej końcem. Po napisaniu 
każdej nazwy wciśnij klawisz Enter. Potem kliknij w ikonę z lupą.

• Klikaj kolejno w rysunki: , , , aby sprawdzić, czym różnią się 
trasy: samochodowa, piesza i rowerowa.

Wyznacz trasę podróży z Sandomierza do Krakowa za pomocą programu Mapy, 
dostępnego w wyszukiwarce Google. 

1.

W programie Mapy, dostępnym w wyszukiwarce Google, moż-
na nie tylko odnaleźć dowolnie wybraną miejscowość, ale rów-
nież wyznaczyć trasę podróży i otrzymać dokładne wskazówki.
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Powiedz, jakie są twoje plany wakacyjne. Uzupełnij zdania.3.

Wyznacz trasę zaplanowanej podróży wakacyjnej, korzystając z programu Mapy, 
dostępnego w wyszukiwarce Google.

4.

Zobacz podgląd wyznaczonej trasy podróży.

• W oknie programu Mapy kliknij 

 w napis .

• Potem klikaj w opisy kolejnych etapów 
trasy, aby obejrzeć szczegółowe zdjęcia. 

Podczas wakacji chcę pojechać ……..………………………………....................………………………… .

Będę tam ……………………..........……………………………………………………..........................…………… . 

……………………………………..........…………………………………………………..........................…….…………… . 

Chcę zwiedzić  …..…………………………..………………………………………………………........................… . 

……………………………………..........………………………………………………………………...........................…… . 

TRASA  PODRÓŻY  Z  SANDOMIERZA  DO  KRAKOWA

samochodowa piesza rowerowa

odległość …………………… km …………………… km …………………… km

czas trwania ...… godz.  ..…. min ...… godz.  ..…. min ...… godz.  ..…. min

Uzupełnij tabelę na podstawie trasy podróży wyznaczonej 
przez program Mapy. W nagrodę za prawidłowe wykonanie 
ćwiczenia naklej obrazek zestawu komputerowego, który znaj-
dziesz w wyklejance.

2.
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Powtórzenie wiadomości i umiejętności 33.
Znajdź w wyklejance nazwy programów komputerowych i naklej je obok ich ikon.1.

Napisz w ramkach odpowiednie nazwy narzędzi edytora grafiki Paint, umieszczo-
nych w Przyborniku.

2.

Połącz liniami przyciski myszy znajdującej się na zdjęciu − prawy i lewy − z odpo- 
wiednimi napisami oraz okienkami koloru pierwszego planu i koloru tła w Polu 
koloru.

3.

kolor tła

kolor  pierwszego  planu
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Znajdź w wyklejance obrazki przycisków znajdujących się w oknie programu Kal-
kulator. Naklej je w odpowiednich miejscach.

5.

Połącz odpowiednio części zdań umieszczone w ramkach i jednakowo je pokoloruj.6.

Znajdź w wyklejance nazwy narzędzi programu PowerPoint. Naklej je obok ich 
ikon.

7.

Napisz nazwy narzędzi edytora tekstu Word, których ikony zostały umieszczone 
w kolorowych okienkach na Pasku Narzędzi.

4.

 – kasowanie wyświe tlonej liczby  – kasowanie obliczeń

Edytor Scratch

Program PowerPoint

służy do tworzenia prezentacji 
komputerowych.

jest przeznaczony
do nauki programowania.
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