
Tworzenie rysunków- Paint 
 

potrafię rysować wielokąty, korzystając z narzędzia Wielokąt; 

potrafię stosować narzędzie Krzywa do tworzenia rysunków, 

potrafię przekształcić obraz: wykonać odbicia lustrzane w pionie i w poziomie oraz obroty o 

wybrany kąt, 

potrafię korzystać z narzędzia Lupa do powiększania obrazu, 

potrafię wykorzystać możliwość włączenia linii siatki, aby poprawiać rysunki. 

 

 

Tworzenie dokumentów tekstowych 

 

potrafi wklejać do tekstu fragment rysunku, wykorzystując Schowek, 

potrafi wstawiać do tekstu obraz z pliku, 

potrafi wstawiać do tekstu clipart, 

potrafi wykonać zdjęcie (zrzut) ekranu monitora i „wyciąć” fragment ekranu widoczny na 

monitorze, stosując odpowiedni program 

potrafi wykonać obramowanie strony; 

potrafi wykonać ozdobne napisy, stosując WordArt; 

potrafi zmieniać istniejący tekst na WordArt 

potrafi wstawić do tekstu prostą tabelę, wstawia dane do komórek i dodaje nowe kolumny; 

dodaje obramowanie i cieniowanie; 

potrafi wykorzystywać Kształty (Autokształty) do przygotowania komiksu; 

potrafi stosować poznane metody pracy z obrazem (wstawianie obrazu do tekstu z pliku, 

formatowanie wstawionego obrazu) do przygotowania komiksu; 

potrafi współpracować w grupie, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe; 

 

 



Wnętrze komputera 
 

potrafi wyjaśnić przeznaczenie elementów zestawu komputerowego (monitor, mysz, 

klawiatura) wymienić nazwy niektórych części zamkniętych we wspólnej obudowie (płyta 

główna, procesor, pamięć operacyjna, dysk twardy), 

wymienia przykładowe typy komputerów (IBM i Mac) oraz omawia przykłady komputerów 

przenośnych i innych urządzeń mobilnych, 

potrafi wyjaśnić w podstawowym zakresie działanie komputera, 

potrafi opisać, jaka jest rola systemu operacyjnego, 

potrafi omówić przeznaczenie urządzeń zewnętrznych (drukarka, skaner, projektor 

multimedialny), 

potrafi skopiować pliki z dowolnego nośnika na dysk twardy, 

potrafi przenosić i usuwać pliki, stosując metodę przeciągnij i upuść. 

 

Listy elektroniczne 
 

potrafi wyjaśnić, czym są poczta elektroniczna i adres e-mail, 

potrafi pisać, wysyłać listy elektroniczne (do wielu adresatów), 

potrafi odbierać listy elektroniczne i odpowiada na nie, 

potrafi dołączać załączniki do listów, 

potrafi tworzyć książkę adresową, 

potrafi stosować podstawowe zasady netykiety, 

potrafi zakładać konto pocztowe. 

 

 

 

 

 



Programowanie- Baltie 
 

potrafi, wyjaśnić w jaki sposób tworzy się program w środowisku Baltie, 

potrafi stosować właściwości Baltiego (Widzialność, Czarowanie z chmurką, Szybkość); 

potrafi przygotować prostą animację w programie Baltie, stosując wybrane właściwości 

Baltiego według opisu w podręczniku określa współrzędne pola (kolumnę, wiersz), 

potrafi stosować definiowanie przedmiotu do tworzenia sceny, 

potrafi zmieniać położenie animowanego przedmiotu, 

potrafi łączyć kilka animacji w jeden program, 

potrafi stosować zmianę pozycji Baltiego i inne poznane możliwości do rozwiązywania 

ćwiczeń i zadań, 

potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania, 

potrafi tworzyć programy według własnego pomysłu. 

 

 

Programowanie- Scratch 

 

potrafi wyjaśnić, w jaki sposób tworzy się program w języku Scratch, 

potrafi tworzyć programy sterujące duszkiem, zawierające polecenia sekwencyjne, m.in. 

przesuwające obiekt (duszka) na ekranie i obracające o określony kąt, 

potrafi zmieniać pozycję duszka, ustalając odpowiednie współrzędne, 

potrafi modyfikować program, zgodnie z opisem w podręczniku, 

potrafi stosować instrukcję warunkową do sterowania duszkiem na ekranie w czterech 

kierunkach (w prawo, lewo, w górę, w dół); 

potrafi stworzyć prostą grę dla jednego gracza, polegającą na sterowaniu duszkiem na ekranie 

zależnie od naciśniętego klawisza, 

potrafi dodać dwa duszki do programu i dla każdego pisze oddzielny skrypt, 

potrafi stosować zmienne do zliczania punktów w grze, 

potrafi określić warunki zakończenia gry, stosując polecenie warunkowe 


