
 

edukacja informatyczna – klasa 1 – 21.12.2020 r. 

Temat: Wyłączam komputer. 

Przeanalizuj ćwiczenie Krok po kroku – jak prawidłowo wyłączyć komputer ze strony  25 z 

podręcznika zamieszczonego na płycie. Tam znajdziesz opis jak to zrobić.  

Rozwiąż zadanie 4 ze strony 24  po lewej  stronie (lekcja jest na płycie) – nie przesyłamy.  

Z okazji nadchodzących Świąt życzę wszystkim 

Wiary, która odmieni nasze serca, 

Nadziei, że jutro będzie lepsze, 

Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu. 

I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy. 

Wesołych świąt Bożego Narodzenia! 

 

 

 

edukacja informatyczna – klasa 1 – 14.12.2020 r. 

Temat: Malujemy pędzlem w programie Paint. 

Przeanalizuj ćwiczenia ze strony 24 i 25 z podręcznika zamieszczonego na płycie. Tam znajdziesz opis 

jak uruchomić pędzel i zmienić jego rozmiar oraz kolor.  

Rozwiąż zadania 1,2,3 i 4 ze strony 24  po lewej  stronie (lekcja jest na płycie). Proszę przesłać 

ćwiczenie 2 ze strony 24 z misiem i samolotem na email najlepiej do piątku. 

informatykapspczarna@wp.pl 

 

 

edukacja informatyczna – klasa 1 – 07.12.2020 r. 

Temat: Zabawa w kodowanie. 

Przeanalizuj ćwiczenia ze strony 22 i 23 z podręcznika zamieszczonego na płycie. Tam znajdziesz opis 

jakich przycisków używać obsługi i do poruszania się w grach.  

Rozwiąż zadania 1,2,3 ze strony 22  po lewej  stronie (lekcja jest na płycie). Dziś nie przesyłaj pracy. 

 

 

edukacja informatyczna – klasa 1 – 30.11.2020 r. 

Temat: Ćwiczymy spostrzegawczość. 

Przeanalizuj ćwiczenia ze strony 20 i 21 z podręcznika zamieszczonego na płycie. Tam znajdziesz opis 

jak powiększyć i zmniejszyć rysunek w programie Paint (narzędzie LUPA).  

mailto:informatykapspczarna@wp.pl


Rozwiąż zadania 1,2,3,4 ze strony 20  po lewej  stronie (lekcja jest na płycie). Dziś nie przesyłaj pracy. 

W ramach zabawy można obejrzeć filmik z ćwiczeniami na spostrzegawczość. 

kliknij tutaj 

 

 

edukacja informatyczna – klasa 1 – 23.11.2020 r. 

Temat: Zapisujemy efekty pracy na komputerze. 

Przeanalizuj ćwiczenia ze strony 19 z podręcznika zamieszczonego na płycie. Tam znajdziesz opis jak 

zapisać plik w swoim folderze, który zapewne masz w swoim komputerze.  

Rozwiąż zadanie 1 ze strony 18  po lewej  stronie (lekcja jest na płycie) i prześlij do mnie na email 

najlepiej do piątku. informatykapspczarna@wp.pl 

 

W filmie pokazane jest jak to zrobić      kliknij tutaj 

 

 

edukacja informatyczna – klasa 1 – 16.11.2020 r. 

Temat: Kopiujemy obrazki. 

Rozwiąż ćwiczenia ze strony 16 – 17 z podręcznika zamieszczonego na płycie oraz zadania 1,2,3,4 

również w tym samym miejscu, po lewej  stronie (lekcja jest na płycie) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SyhtoAJ4bE8
mailto:informatykapspczarna@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=CwlX5gIQTQs


 



 

Jako zadanie domowe proszę narysować robota w programie Paint i skopiować go tak, aby były 2 

takie same roboty obok siebie i przesłać pracę na poniższy email, najlepiej do piątku. 

informatykapspczarna@wp.pl 

 

 



9.11.2020 r. 

 

Temat: Kodujemy. 

 

Rozwiąż ćwiczenia ze strony 14 – 15 z podręcznika zamieszczonego na płycie oraz zadania 1,2,3,4 

również w tym samym miejscu, po lewej  stronie. 

 

  

Proszę nie przesyłać zdjęcia pracy. 

 


