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Dalsza część poniżej 



 

 

Jako zadanie z dzisiejszej lekcji proszę napisać taki sam list jak powyżej z uzupełnieniem 

pustych miejsc. Tym razem nie przesyłamy pracy. 

Osoby, które nie przesłały pracy w programie PAINT zamieszczonej poniżej proszone są 

o dosłanie na email: informatykapspczarna@wp.pl 

Są to wg listy: Adam, (Wiktor + odbicia lustrzane), Zofia, Zuzanna, Mikołaj, Wiktoria, 

Ksawery, Klaudia, Maja. 

W razie pytań proszę o kontakt na email, który jest powyżej.  

 

filmy na CD 

pocztówki 

znaczki 

kasety 
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zdjęcia 

monety 

naklejki 

gry komputerowe 
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Przepisz podane poniżej wyrazy według wzoru i prześlij do piątku na email: 
informatykapspczarna@wp.pl 

Polskie znaki piszemy z wciśniętym klawiszem prawy Alt obok spacji. 
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Rozwiąż ćwiczenie 1 i 3 na płycie z lekcji 12. 
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Film pokazujący jak pisać w programie Paint 

kliknij tutaj 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pmj-2dBct8


 

 

 

Tym razem nie przesyłaj pracy. 

Proszę o rozwiązanie ćwiczeń na płycie z lekcji 11. 

Osoby, które do tej pory nie przesłały zaległych prac proszone są o uzupełnienie zaległości, są to: 

Adam – ostatnia praca, Witor – 2 prace, Klaudia – 2 prace, Szymon – ostatnia praca, Maja – ostatnia 

praca.  

 

 



 

Tematy z poprzednich zajęć poniżej. 
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Poniżej film jak zrobić lustrzane odbicie w programie Paint 

kliknij tutaj 

https://www.youtube.com/watch?v=MJM6jpaP5bg


W miarę możliwości, proszę przesłać plik z zajęć numer 10 na płycie na email podany poniżej, 

najlepiej do piątku.  informatykapspczarna@wp.pl 
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Poniżej instrukcja, jak zrobić flagę w programie Paint (nie kolorujemy kredkami wzoru poniżej)  

mailto:informatykapspczarna@wp.pl


 



 

 

W miarę możliwości, proszę przesłać plik zrobionej flagi lub zdjęcie zrobionej flagi z ćwiczenia 1 zajęć 

numer 9 na płycie na email podany poniżej, najlepiej do piątku. Można również w ramach 

pogłębiania swojej wiedzy rozwiązać ćwiczenie 2 z lekcji 9 na płycie. 

informatykapspczarna@wp.pl 

 

10.11.2020 r. 

 

Rysujemy flagę narodową w programie Paint. 

Proszę obejrzeć film z pokazem, jak narysować Naszą flagę, link poniżej: 

kliknij tutaj 

Następnie proszę zrobić to samo w programie Paint. 

Kolejny krok to rozwiązanie ćwiczeń z płyty z lekcji nr 8. 

Proszę nie przesyłać zdjęcia flagi. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eqc3nf5NU6Q

