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DROGI PRZYJACIELU!

Witamy Cię w pracowni informatycznej.
W tym roku jeszcze więcej dowiesz się o procesach infor-

matycznych i komputerach.
Będziesz podróżować razem z Anią, Elzikiem, Mądralkiem 

i nowym uczniem Olkiem.
Spotkasz się ze znajomym Rudym Kotem, będziesz ukła-

dać dla niego algorytmy.
Nauczysz się robić prezentacje, zapoznasz się z Internetem 

i wykonasz swój pierwszy projekt.
Spodziewamy się, że nauka „Schodków do informatyki” 

będzie dla Ciebie ciekawa i pożyteczna, i Ty z chęcią będziesz 
czekać na każdy następny rok nauki.

Życzymy powodzenia!



KOMPUTER
I PROCESY
INFORMATYCZNE

Rozdział 1
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W pracowni komputerowej wszystko jest znane! Przyjem-
nie jest znów znaleźć się tutaj w oczekiwaniu ciekawych lek-
cji, pracy z komputerem.

Obok Ani siedzi nowy uczeń Olek. Do początku lekcji po-
zostało kilka minut. Ania chce przypomnieć Olkowi reguły za-
chowania się w pracowni komputerowej.

– Po pierwsze, nie należy zaczynać pracy z komputerem 
bez pozwolenia nauczyciela. Nie wolno dotykać drutów i 
gniazdek. Nie naciskaj na przyciski i klawisze, o których nie 
mówił nauczyciel – zaczęła opowiadać Ania.

Po drugie, odległość ekranu, monitora od oczu powin-
na wynosić nie mniej niżeli 50 cm, zachowuj prawidłową  
postawę.

1. JESTEŚ W PRACOWNI 
KOMPUTEROWEJ
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KOMPUTER I PROCESY INFORMACYJNE

Po trzecie, w pracowni należy zachowywać się cicho, nie ba-
wić się, nie wstawać bez pozwolenia nauczyciela, nie biegać. Nie 
wolno przynosić ze sobą niepotrzebnych rzeczy, jedzenia i picia. 
Nie pozwala się pracować brudnymi lub wilgotnymi rękoma.

Zapamiętaj! Gdy nie przestrzega się reguł bezpiecz-
nej pracy i zachowania w pracowni komputerowej, to 
praca z komputerem może zaszkodzić zdrowiu.

Zabrzmiał dzwonek, nauczycielka zaczyna lekcję.
– Dzisiaj mamy pierwszą lekcję w tym roku szkolnym zwa-

ną „Schodki do informatyki”. Czy pamiętacie czego uczyli-
śmy się w zeszłym roku szkolnym?

– Pamiętam, że uczyliśmy się o komputerach i ich zastoso-
waniu – powiedziała Ania. – Najczęściej mówiliśmy o kom-
puterach personalnych.

Komputery rozróżniamy stacjonarne i przenośne.
Stacjonarne komputery znajdują się w jednym miejscu 

przez dłuższy czas. Nasza pracownia komputerowa jest zaopa-
trzona w komputery stacjonarne.

Przenośne komputery można z łatwością przenosić z miejsca 
na miejsce. Rozróżniamy komputery: notebooki, netbooki, 
komputery kieszonkowe.

Notebook Komputer 
kieszonkowy

Netbook

Komputer
stacjonarny
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Są jeszcze mikrokomputery. Wmontowane są one w różne 
w różne urządzenia: telewizory, pralki, mikrofalówki, telefo-
ny komórkowe.

Komputery stosuje się do obliczeń, przygotowania się i 
przeprowadzania lekcji, do rysowania rysunków, do animacji 
bajek i innych filmów. Z ich pomocą projektuje się samocho-
dy, samoloty i budynki oraz ubrania.

– A kto pamięta, z jakich urządzeń składa się komputer i w 
jakim celu one są stosowane? – zapytała nauczycielka.

Komputer ma urządzenia wejściowe – klawiaturę i 
mysz – powiedziała Ania – a jeszcze urządzenia wyjścio-
we – monitor i drukarkę. Jednostka centralna to jest pa-
mięć do zachowania informacji i procesor, który wykonuje 
wszystkie obliczenia i steruje pracą wszystkich urządzeń 
komputera.
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KOMPUTER I PROCESY INFORMACYJNE

Elzik dopiero wrócił z planety Słonecznych Płomyków, 
gdzie spędził letnie wakacje. On z zachwytem opowiadał 
przyjaciołom o odpoczynku, o kolorowych rabatkach obok 
budynku i szkoły. Ania poprosiła Elzika, by narysował rabat-
kę. Zobaczycie, co on narysował.

Przypomnij swoją pracę w programie Tux Paint. Do ryso-
wania obrazków stosowałeś stemple, pędzle i gumkę. Umiesz 
kolorować i podpisywać obrazki.

Spróbuj narysować rabatkę samodzielnie.

W tym celu poszukaj program Tux Paint  i 
dwukrotnie kliknij lewy przycisk myszy. 

Pracujemy z komputerem
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1. Obejrzyj rysunki. Wyjaśnij, jak nie wolno zachowywać się w pra-
cowni komputerowej.

2. Poszukaj w tekście odpowiedź na pytania o rodzaje kompu-
terów?

3. Powiedz, w jakim celu i dlaczego są stosowane komputery.
4. Zapytaj dorosłych, jakie komputery i w jakim celu są one stosowane.
5. Wymień podstawowe urządzenia komputera przedstawione na 

rysunku na str. 7.
6. Wymień reguły bezpiecznej pracy i zachowania w pracowni kom-

puterowej.

Pytania i zadania



11

KOMPUTER I PROCESY INFORMACYJNE

1. Jakie urządzenia można stosować do słuchania muzyki? 
Co jest zbyteczne?

2. W szkolnym sadzie posadzono drzewa w jednym rzędzie. 
Odległość między drzewami – 20 m. Ile drzew posadzono?

3. Podwórko szkolne ma kształt prostokąta. W jaki sposób na-
leży posadzić dwa drzewa, żeby obok każdego boku rosło po 
jednym drzewie?

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Przypomnijmy, co nazywamy informacją.

Informacja – to nowości, nowe wiadomości, nowa 
wiedza.

Gdy nauczyciel na lekcji wyjaśnia nowy materiał, dowiadu-
jesz się o czymś nowym, wcześniej nieznanym. Olek opowia-
dał dużo ciekawostek o mieście, w którym mieszkał, o szkole, 
w której się uczył. Ania ogłosiła nowość: w następnym tygo-
dniu do szkoły przyjadą zagraniczni goście.

Na lekcjach przyrodoznawstwa dowiadujesz się o roślinach i 
zwierzętach, zjawiskach przyrody, otaczających przedmiotach.

Podręcznik, który trzymasz w ręku również posiada infor-
mację, podobnie, jak i każda książka.

Informacje przekazuje się za pomocą danych.
Człowiek zdobywa informacje o świecie za pomocą pięciu 

zmysłów.

2. ŚWIAT  
INFORMACJI
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KOMPUTER I PROCESY INFORMACYJNE

Procesy informacyjne są to procesy otrzymywania, 
przechowywania, opracowania, przesyłania danych.

Człowiek otrzymuje informację, gdy czyta książki, ogląda 
telewizję, słucha radia. Komputer otrzymuje dane, gdy wpro-
wadzamy je za pomocą klawiatury czy przekazujemy z innego 
komputera. 

Możemy zachować informację w swojej pamięci, zapisy-
wać ją do notesu, zeszytu, czy dziennika, fotografować wyda-
rzenia, nagrać szkolny koncert na video. Komputer również 
zachowuje informacje w pamięci. 

Człowiek opracowuje informację, rozwiązując zadania, 
podejmując decyzję, wybierając, jaki program telewizyjny czy 
sztukę teatralną będzie oglądać. Komputer opracowuje infor-
macje podczas wykonywania programu.

Przechowywanie Otrzymywanie Przechowywanie

Przesyłanie Opracowanie
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Informację przekazujemy, komunikując się z innymi ludź-
mi, rozmawiając przez telefon, przesyłając SMSy. Komputer 
przekazuje informację innym komputerom, wyświetla je na 
ekranie monitora czy przekazuje do druku.

Kwadraciki w lewym polu rozmieszczamy w taki sposób, 
żeby barwy sąsiednich trójkątów nakładały się na siebie.

Kwadraciki przesuwamy z prawej strony na lewą. Kwadra-
cik nieprawidłowo ustawiony wróci z powrotem – na prawo. 

Gra kończy się wtedy, gdy wszystkie kwadraciki będą 
z lewej strony.

Pracujemy z komputerem
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KOMPUTER I PROCESY INFORMACYJNE

1. Co nazywamy informacją? Uzasadnij swoją odpowiedź wykorzy-
stując tekst. 

2. Obejrzyj rysunek na str.12. Opowiedz, jak człowiek odbiera wia-
domości.

3. Podaj przykłady odbierania wiadomości za pomocą narządów 
zmysłu.

4. Wymień znane tobie procesy informacyjne. 
5. Podaj przykłady procesów informacyjnych, zachodzących na 

lekcji.
6. Podaj przykłady procesów informacyjnych, zachodzących pod-

czas przeglądu filmu.
7. Stosując schemat na str.13 ułóż opowiadanie o procesach infor-

macyjnych. 

1. Zegar w pokoju babci jest osobliwy. Uderza 
tyle razy, ile jest godzin i jeszcze raz uderza o wpół 
do każdej godziny. Ile uderzeń w ciągu doby wyko-
nuje zegar?

2. Poni obok cyrku może wozić na wózku sze-
ścioro dzieci lub trzech dorosłych. Do poni podcho-
dzi mama, tato i dwoje dzieci. Czy może poni zabrać 
ich razem?

Pytania i zadania

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Człowiek pierwotny przekazywał wiadomości za pomocą 
cięć na drzewach i rysunków na skałach. Tak on zawiadamiał, 
o miejscach udanego polowania i łapania ryby, które z nich 
są niebezpieczne, w jaki sposób można dostać się do danego 
miejsca. Taki sposób przekazywania wiadomości nazywa się 
graficznym.

Przekazywanie wiadomości za pomocą rysunków zacho-
wało się i do dzisiaj.

Później u ludzi pojawia się język, za pomocą którego moż-
na było w bardziej zręczny sposób przekazywać wiadomości, 
a następnie gramatyka. Wiadomości tekstowe można było za-
chować przez dłuższy czas, przekazywać z pokolenia na poko-
lenie. Najpierw pisano je na kamieniach i glinianych desecz-
kach, później na korze i papirusie, jeszcze później na papierze. 
Tak powstały książki. 

Przekazywanie wiadomości za pomocą tekstu jest wyko-
rzystywane i dzisiaj.

3. SPOSOBY 
PRZESYŁANIA 
WIADOMOŚCI 
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KOMPUTER I PROCESY INFORMACYJNE

Osoba regulująca ruch drogowy na skrzyżowaniu przeka
zuje pieszym i kierowcom wiadomości za pomocą specjalnych 
gestów. Za pomocą specjalnych gestów komunikują się ludzie 
z wadami słuchu. 

Jednym z najbardziej wykorzystywanych sposobów w staro-
żytności i w naszych czasach jest sposób dźwiękowy. Naszym 
przodkom dzwon ogłaszał i dobre, i złe wiadomości, informo-
wał o świętach, o niebezpieczeństwie. Dzwonek w szkole za-
wiadamia o początku czy zakończeniu lekcji. Nauczyciel na 
lekcji, mama, która czyta dziecku bajkę, kolega z klasy, który 
opowiada, jak spędził lato – wszyscy oni przekazują wiadomo-
ści sposobem dźwiękowym.

Wiadomości można przekazywać i za pomocą sygnałów 
świetlnych. Zaporoscy kozacy zapalali ogniska, zawiadamia-
jąc o niebezpieczeństwie. Obecnie sygnały znanych nam świa-
teł regulują ruch drogowy. 
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Wiadomości często są przekazywane w sposób kombino-
wany. Spiker w telewizji nie tylko głosem przekazuje wiado-
mość, ale również używa gestów, zdjęć. Nauczyciel na lekcji 
nie tylko wyjaśnia nowy materiał, przedstawia również rysun-
ki, mapy, plakaty itd. Przyjaciele nie tylko opowiadają o za-
chwycającej podróży, ale pokazują jeszcze zdjęcia czy filmy 
video.

Dzisiaj będziesz pracować z ciekawym programem Licz-
botron.

Na ekranie – statek kosmiczny z iluminatorami, które 
świecą różnymi barwami i przekazują wiadomości. Zapa-
miętaj i powtórz dane wiadomości – kolejność sygnałów o 
różnej barwie.

Skup swoją uwagę!

Pracujemy z komputerem

Tekstowy 

Graficzny Specjalne gesty

Kombinowany

Dźwiękowy

Sygnały świetlne

SPOSOBY 
PRZEKAZYWANIA 

WIADOMOŚCI
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KOMPUTER I PROCESY INFORMACYJNE

1. Rozpatrz schemat na str.18. O jakich sposobach przekazywania 
wiadomości wiesz?

2. Poszukaj i przeczytaj tekst, do którego rysunki są umieszczone 
na str. 16. 

3. Czego dowiedziałeś się o tekstowym sposobie przekazywania 
wiadomości?

4. Opowiedz o dźwiękowym sposobie przekazywania wiadomości. 
Podaj przykłady.

5. Opowiedz o przekazywaniu wiadomości gestami, sygnałami 
świetlnymi, sposobem kombinowanym. Podaj przykłady.

6. Określ, jakim sposobem przekazywane są takie wiadomości:
 a) podział lekcji;
 b) znak drogowy «Dzieci idą do szkoły»;
 c) dzwonek w teatrze;
 d) rysunek komputerowy;
 e) sygnał latarki;
 f) plakat występu cyrkowego.

1. Ile liczb trzycyfrowych można ułożyć, stosując cyfry 1, 2, 3?

2. Znajdź 10 różnic na obrazkach.

 

Pytania i zadania

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Przez dłuższy czas ludzie zachowywali wiedzę tylko w swo-
jej pamięci, przekazując ją sposobem dźwiękowym – w bajkach, 
pieśniach i legendach. Dany sposób przekazywania wiadomo-
ści zachował się i do dzisiaj, jednak nie jest niezawodny.

Dlatego, żeby przechować ważne wiadomości dla siebie i 
swego potomstwa, człowiek starożytny zaczął zapisywać je na 
kamieniach, glinianych deseczkach, korze itd.

Kamienie, tabliczki gliniane, kora – nośniki wia-
domości. Są to obiekty, na których zapisywano wia-
domości.

Ważnym wydarzeniem było wynalezienie takich nośników 
wiadomości jak papirus w Starożytnym Egipcie, pergamin w 
Małej Azji, papier w Chinach.

Współczesnymi nośnikami wiadomości są różnorodne no-
śniki papierowe: podręczniki, książki, czasopisma, gazety, 
słowniki, encyklopedie itd.

4. NOŚNIKI 
WIADOMOŚCI 
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KOMPUTER I PROCESY INFORMACYJNE

Wiadomości można zachowywać na błonach fotograficz-
nych i kasetach wideo.

Współczesnymi nośnikami wiadomości są nośniki elektro-
niczne: płyty CD i nośniki pamięci Flasz.

Płyty CD Nośniki pamięci Flasz

Dane na nośnikach są zapisywane w postaci dogod-
nej do przechowywania i opracowania.

Na przykład dane matematyczne do zadania w podręczniku 
matematyki podaje się tak, żebyś mógł zrozumieć i rozwiązać 
zadanie. 
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Przed tobą rysunek z przedmiotami. Masz kilka sekund, aby 
zapamiętać ich rozmieszczenie. Następnie przedmioty będą po-
rozrzucane. Twoje zadanie – umieścić je na poprzednich miej-
scach. 

W każdym z następnych zadań ilość przedmiotów będzie 
się zwiększać. 

Skup swoją uwagę!

1. Podaj przykłady starożytnych nośników wiadomości. Jakie spo-
soby przekazywania wiadomości wykorzystywali ludzie staro-
żytni?

Pracujemy z komputerem

Pytania i zadania
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KOMPUTER I PROCESY INFORMACYJNE

2. Wymień znane ci współczesne nośniki wiadomości. Podaj przy-
kłady ich stosowania.

3. Jakie papierowe nośniki wiadomości wykorzystujesz w szkole?
4. Podaj przykłady nośników wiadomości stosowanych w domu.
5. Podaj przykłady nośników wiadomości, które wykorzystujesz w 

domu, w szkole.

Znajdź 6 różnic na obrazkach.

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Już wiesz, że wiadomości można przekazywać za pomo-
cą specjalnych gestów, sygnałów świetlnych i dźwiękowych, 
sposobami tekstowymi czy kombinowanymi. Wiadomości są 
zapisywane na różnych nośnikach. To umożliwia ich dalsze 
wykorzystywanie. 

Na lekcji nauczyciel podaje uczniom ich oceny za odpowie-
dzi. Wiadomości są przekazywane sposobem dźwiękowym i 
kodują się w pamięci uczniów. 

Nauczyciel też zapisuje oceny do katalogu i dzienników. 
Tym razem wiadomości są przekazywane sposobem teksto-
wym i są zapisywane na nośnikach papierowych. 

Z ocenami, zapisanymi w dzienniczku, mogą zapoznać się 
rodzice i dowiedzieć się o sukcesach dziecka w nauce. 

Oceny, zapisane w katalogu, pozwalają nauczycielom wy-
stawić oceny semestralne.

Wiadomości, zapisane na różnych nośnikach, służą-
cych do ich przechowywania i opracowania, nazywa-
my danymi.

Dane, które wykorzystuje człowiek, zapisuje się w postaci 
liczb, tekstów, grafiki, specjalnych znaków itd. Na przykład 
na pudełku kredek napis „Kredki” – dane tekstowe, rysunek – 
dane graficzne, ilość kredek – dane liczbowe.

5. PAMIĘĆ 
KOMPUTERA 
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KOMPUTER I PROCESY INFORMACYJNE

Wiadomości stosowane w komputerach należy podawać 
tak, żeby komputer mógł je zapisywać i opracowywać.

Takie dane są przechowywane w pamięci komputera. Kom-
puter posiada dwie pamięci.

W pamięci operacyjnej umieszczane są wszystkie wyko-
nywane w danej chwili przez komputer programy i przetwa-
rzane dane. Po wyłączeniu komputera dane z pamięci opera-
cyjnej giną. 

Dane tekstowe

Dane graficzne

Dane liczbowe

Pamięć komputera

Operacyjna Trwała

Kredki
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Do trwałego zapisania danych wykorzystuje się pamięć 
trwałą. Przykładem takiej pamięci jest dysk twardy (win-
czester), dysk optyczny, nośnik pamięci Flash (czytaj flesz), 
karta pamięci.

Zapisane na tych nośnikach informacje nie giną po wyłą-
czeniu zasilania.

Dlatego, żeby wykorzystać dane, zachowane na nośnikach 
elektronicznych, należy przemieścić je do pamięci operacyjnej.

Na przykład chcesz pograć w grę komputerową. Włączasz 
wybrany program z dysku optycznego. Dane z dysku prze-
mieszczają się do pamięci operacyjnej – gra zaczyna się!

Dzisiaj będziesz pracować z programem, który pomoże 
rozwinąć twoją pamięć.

Dobrze zapamiętaj rozmieszczenie przedmiotów na rysunku.

Pracujemy z komputerem
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KOMPUTER I PROCESY INFORMACYJNE

1. Jakie dane są przechowywane w pamięci operacyjnej? Uzasad-
nij odpowiedź, wykorzystując tekst.

2. Podaj przykłady nośników pamięci Flash.  
3. Czym różni się pamięć operacyjna od innych pamięci w kompu-

terze? 
4. Obejrzyj rysunek na str. 26. Jakie nośniki pamięci są wykorzysty-

wane do trwałego przechowywania danych?

1. Babcia, czekając na trzech wnuków, upiekła pierożki. Poli-
czyła je i pomyślała „Po ile pierożków dać dzieciom?” – Jeśli dam 
po 5, to jeden zostanie. Jeśli po 6, to dwóch nie wystarczy”. Ile 
pierożków upiekła babcia?

2. Ułóż 6 zapałek tak, żeby otrzymać 3 kwadraty.

3. Dzieci jeżdżą na rowerach na podwórku. Przedszkolaki – na 
trzykołowych. Uczniowie – na dwukołowych. Michałek policzył, 
że wszystkie rowery mają 12 kół. Ile trzykołowych i dwukołowych 
rowerów było na podwórku?

Pytania i zadania

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Bohaterowie naszej książki przyszli w gościnę do Ani. Tym 
razem interesowało ich pytanie o różne sposoby kodowania 
wiadomości.

Kodowanie – to metoda przekształcania wiadomo-
ści w postać do przesyłania, przechowywania i opraco-
wania.  

– Już wiecie, że w nauce o języku, dźwięki – głoski są za-
pisywane za pomocą liter – zaczął opowiadać dziadek Ani. – 
Można powiedzieć, że litery są kodami dźwięków. Tę samą 
wiadomość można zakodować w różny sposób: językiem ukra-
ińskim, angielskim, rosyjskim. Chińskie hieroglify są symbo-
lami, za pomocą których można zakodować literę czy słowo.

człowiek ranek szczęście ziemia 

Wiadomość można zakodować w postaci rebusu. Rebus – 
to słowo czy zdanie, pokazane w postaci rysunków, cyfr, liter 
czy różnych znaków.

    

6. KODOWANIE 
I DEKODOWANIE 

WIADOMOŚCI 
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KOMPUTER I PROCESY INFORMACYJNE

Szarada – kodowane słowo, które składa się z kilku części. 
Na przykład:

Najpierw przyimek z 
dwóch liter odgadnij.
Następnie składową obiadu 
Ty dodaj. 
To słowo jest dobrze 
Tobie wiadome. 
Spotykasz się z nim 
I w szkole, i w domu. (Zadanie) 
Wiecie, że jest tylko siedem nut, za pomocą których można 

zapisać (zakodować) dowolną melodię.

My - trze - cio -    kla -      sis - ty        my - trze - cio -   kla -        sis - ty.

Angielski pisarz Arthur Conan Doyle napisał ciekawe opo-
wiadanie „Tańczące figurki ludzi”. Opowiadanie można prze-
czytać w zbiórce opowiadań detektywistycznych „Notatki 
Sherlocka Holmesa”. Autor wymyślał ciekawy sposób kodo-
wania wiadomości – litery zamienił obrazami ludzkich figu-
rek w różnych pozycjach. Ich ręce i nogi zmieniają położenie. 
Wydaje się, że każdy z nich tańczy wesoły taniec. Za pomocą 
tego kodu bohaterowie utworu przekazywały tajemnicze wia-
domości. 
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Ludzie często wykorzystują kodowanie do przesyłania wia-
domości.

Malarz amerykański Samuel Morse wymyślił swój sposób 
kodowania. Każda litera jest zakodowana za pomocą kolejno-
ści dwóch symboli: kropki i kreski. Taki kod wykorzystywano 
do przesyłania wiadomości za pomocą telegrafu.

Jeśli w takim kodowaniu kropki zamienić na cyfrę 0, a  
kreski na 1, to wiadomość zostanie zapisana za pomocą tylko 
dwóch cyfr – 0 i 1.

Pracując z komputerem, wprowadzasz z klawiatury litery, 
cyfry i inne symbole. Trafiają one do pamięci w postaci kodów 
(kolejności 0 i 1) i są zapisywane jako kody.

Tak, cyfra 1 zamienia się na kod 00000001, cyfra 3 – na kod 
0000011, litera B – na 10000001.

W tym wypadku każda z cyfr 0 czy 1 nazywa się bit, a kod 
o długości ośmiu bitów nazywa się bajt.

1 bit – to symbol 0 lub 1 
1 bajt = 8 bit

Gdy komputer wyprowadza wiadomość na ekran monitora 
lub na papier, to zamienia kody symboli na litery, cyfry, zna-
ki. Wtedy możemy przeczytać odpowiedni wiadomości. Taki 
proces nazywa się dekodowaniem. 

Dekodowaniem też jest odgadywanie rebusów, szarad, wy-
konanie utworu muzycznego za nutami itd.



31

KOMPUTER I PROCESY INFORMACYJNE

Dzisiaj czeka na ciebie ciekawa krzyżówka „Pory roku”. 
Rozwiązując ją, przypomnisz sobie różne zjawiska przyro-
dy, obserwowane w życiu czy badane na lekcjach przyrodo
znawstwa.

Odpowiedzi na pytania można wpisywać w dowolnym po-
rządku.

1. Poszukaj w tekście odpowiedzi na pytanie: co znaczy kodowanie 
wiadomości?

2. Podaj przykłady kodowania wiadomości.
3. Opowiedz, jak zakodować litery, cyfry czy inne symbole w kom-

puterze. 
4. Przypomnij, z jakimi przykładami kodowania spotykałeś się na 

lekcjach z różnych przedmiotów.
5. Podaj przykłady dekodowania wiadomości.
6. Ułóż rebus i szaradę, w których zakoduj pojęcia powiązane z 

tematem lekcji.

Pracujemy z komputerem

Pytania i zadania
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1. Odgadnij rebus.

K + ’’ + ’’’ + ’’’ +

2. Przeczytaj zakodowane przysłowie.

ĘZKJY OD IKOWAJ ODRPOAWZDI 
KCZOŁIWE OSĄB WŚITA PUĘISKAZ

3. Zakoduj przysłowie.

Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe.
Z książką trzeba żyć w przyjaźni, 

książka uczy wyobraźni.
4. Rozszyfruj wyrażenie na dodawanie. Zwróć uwagę, że jed-

nakowymi literami zakodowano jednakowe cyfry.

АB + А = ВВC
5. W tabliczkach zakodowano nazwy figur szachowych. Roz-

kodować je pomoże ci koń. Kierunek ruchu wskazuje strzałka.

А R Ó

L K

О W ?

Ł

О

Ń S

P O

N

P L

DLA  DOCIEKLIWYCH



PLIKI I FOLDERY. 
PRACA Z OKNAMI

Rozdział 2
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W pracowni informatycznej nauczyciel przeprowa-
dzał ciekawą lekcję. Opowiadał uczniom o dyskach i  
plikach. 

– Wiemy już, że dane można przechowywać za pomocą 
nośników elektronicznych. Są to twarde dyski magnetyczne 
(winczestery), miękkie dyski magnetyczne – dyskietki, dyski 
optyczne, nośnik pamięci Flasz.

 Miękkie dyski Pamięci Dysk
   magnetyczne Flasz optyczny

Urządzenia, które umożliwiają odczytywanie i zapisywanie 
danych na dyskach magnetycznych czy optycznych, nazywa-
my napędem.

Nośnik pamięci Flasz jest dołączany do komputera przez 
port – specjalne urządzenie komputera.

Twardy dysk magnetyczny (winczes
ter), miękki dysk magnetyczny, dysk 
optyczny, pamięci Flasz, umieszczane w 
odpowiednich urządzeniach komputera, 
mają swoje nazwy.

7. DYSKI 
I PLIKI 
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PLIKI I FOLDERY. PRACA Z OKNAMI

Nazwa dysku jest zapisywana za pomocą litery łacińskiej i 
dwukropka.

Miękki dysk magnetyczny ma nazwę А:.
Każdy komputer ma twardy dysk magnetyczny (win-

czester). Winczester ma nazwę С:. Czasami dzieli się go na 
kilku części (rozdziałów). Wtedy każdy z nich jest odrębnym 
dyskiem. Jeśli na przykład są takie trzy dyski, to oznacza się 
je С:, D:, E:.

– A czy wiecie, jakie dane są przechowywane na dysku? – 
zapytała się nauczycielka.

Wszystkie dane na dyskach są przechowywane w 
postaci plików. Każdy plik ma swoją nazwę.

Dokument tekstowy, rysunek, pieśń, bajka, programy zapi-
sane na nośnikach danych – to wszystko należy do plików.

Pliki różnej treści przedstawia się różnymi symbolami.
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1. Przeprowadź doświadczenie, sprawdź, jakie są dyski na 
twoim komputerze.

Poszukaj na Pulpicie ikonę Mój komputer, doprowadź 
do niej kursor i dwa razy kliknij lewym przyciskiem mysz-
ki. Otworzy się okno pod tytułem Mój komputer. W środko-
wej części okna możesz zobaczyć ikony dysków. Na różnych 
komputerach można zobaczyć różne ikony i ich ilość. 

Policz i zapisz w zeszycie ilość dysków.
2. Zapoznaj się z obiektami, zapisanymi na dysku С:.
Poprowadź kursor do ikony dysku С:, kliknij dwukrotnie 

lewym przyciskiem myszki. Otworzy się nowe okno z zapisa-
nymi obiektami na dysku С:.

Wybierz przycisk  w górnej części okna, aby 
otworzyć okno Mój komputer.

3. Otwórz zawartość nośnika danych, które wskaże na-
uczyciel. Zapisz do zeszytu nazwę nośnika i ilość obiektów w 
otwartym oknie.

Pracujemy z komputerem
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1. Podaj przykłady elektronicznych nośników danych.
2. W jakim celu stosuje się napędy? Odpowiedź uzasadnij, stosując 

tekst.
3. Jakie znasz nazwy nośników danych w komputerze? 
4. Odszukaj w tekście odpowiedź na pytanie: jak przechowuje się 

dane na nośnikach danych? 
5. Jak rozróżnić pliki o różnej zawartości?
6. Otwórz okno Mój komputer w swoim komputerze. Zobacz, ja-

kie dyski tam są. Zapisz do zeszytu nazwy nośników danych. 
Otwórz dysk  С:. Zapisz do zeszytu ilość obiektów w otwartym 
oknie.

1. Są wstążki papieru o jednakowej szerokości o długości  
5 cm i 2 cm. Jakie należy wziąć wstążki i ile, aby otrzymać wstąż-
kę o długości 32 cm? Podaj wszystkie warianty rozwiązania.

2. Weź 5 zapałek i ułóż je tak, aby otrzymać 5 trójkątów.

3. Ala lubi cukierki toffi i nie lubi cukierków czekoladowych. Na 
talerzu leży 7 cukierków toffi i 4 cukierki czekoladowe. Ile należy 
wziąć cukierków na chybił trafił, aby wśród nich znalazł się cho-
ciażby jeden toffi?

Pytania i zadania

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Dysk może zawierać setki i tysiące różnych folderów. Nale-
ży rozmieścić je tak, żeby sprawnie można było szukać. 

Wyobraź sobie dysk w postaci szuflady biurka, w której 
leży dużo różnych arkuszy z rysunkami, wierszami czy pie-
śniami. Gdy będą one leżeć bezładnie, to potrzebny arkusz bę-
dzie trudno znaleźć i na to straci się dużo czasu. 

Zręczniej będzie, gdy rozłożymy arkusze w folderach i 
podpiszemy je. I jeśli trzeba będzie znaleźć wiersz, to otwo-
rzymy folder „Wiersze” i łatwo znajdziemy potrzebny ar-
kusz.

8. PLIKI I FOLDERY 
(katalogi)
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A jeszcze możemy włożyć wiersze różnych autorów w od-
rębne foldery. Wtedy, otwierając folder „Wiersze”, znajdzie-
my, na przykład folder pod tytułem „Taras Szewczenko”, i 
następnie będziemy szukać wiersza wybitnego ukraińskiego 
poety.

Identycznie przechowuje się pliki na dyskach. One również 
są umieszczane w folderach. Każdy folder może zawierać i 
pliki, i foldery.

Każdy folder ma swoją nazwę. 
Wszystkie foldery mają jednakową ikonę. Odróżnia 

się je według nazwy.

Na pulpicie komputera jest specjalny folder o nazwie Moje 
dokumenty. Jest to folder ze specjalnymi folderami do prze-
chowywania obrazów, audio i video filmów: Moje rysunki, 
Moja muzyka, Moje filmy. 

Gdy chcemy przeglądnąć to, co znajduje się w folderze, 
trzeba go otworzyć. Należy najechać kursorem myszy na iko-
nę i dwa razy kliknąć lewym klawiszem myszy.
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1. Zobacz, jakie foldery i pliki zawiera dysk С:.
Otwórz okno Mój komputer. 
Otwórz dysk С:. Zapisz w zeszycie nazwy dwóch folderów 

i trzech plików tego dysku.
2. Zobacz, co znajduje się w folderze, zaproponowanym 

przez nauczyciela.
Poprowadź kursor i dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem 

myszy na ikonę danego folderu. Folder otworzy się. Zapisz w 
zeszycie nazwę danego folderu, również nazwę folderu i pliku 
w nim.

Gdy chcesz zobaczyć, co zawiera poprzedni folder, 
doprowadź kursor do klawisza  w górnej części okna 
i kliknij lewym klawiszem myszy.

3. Zbadaj, co przechowuje inny nośnik danych.
Ponownie otwórz okno Mój komputer.
Zobacz, co zawiera nośnik danych,  który wskaże ci na-

uczyciel. Zapisz w zeszycie nazwę trzech folderów i dwóch 
plików danego nośnika.

4. Zamknij wszystkie okna.

1. Wyjaśnij, w jakim celu stosuje się foldery.
2. Co zawierają foldery? Odpowiedź wyjaśnij na przykładzie tekstu.
3. Opowiedz, jak można przeglądnąć to, co zawiera każdy folder.
4. Jak można wrócić do przeglądania treści poprzedniego folderu?

Pracujemy z komputerem

Pytania i zadania
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5. Zobacz, co zawiera folder Moje dokumenty na twoim kom-
puterze. Zapisz w zeszycie nazwę folderu i kilku plików 
w nim.

1. Znajdź 11 różnic na obrazkach.

2. Myśliwy spotkał dwóch pasterzy. Jeden z nich miał 5 kawał-
ków chleba, a drugi – cztery. Na obiad zjedli oni równą ilość chle-
ba. Myśliwy zapłacił pasterzom za chleb 9 monet. Po ile monet 
otrzymają pasterze?

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Ania spotkała się z przyjaciółmi w kawiarni. Kelner przy-
niósł menu i każdy zamówił sobie ulubiony smakołyk. 

Kidy czekali na zamówienie, Elzik zapytał: 
– Czy pamiętacie coś o menu komputera? 
– Pamiętam! – odpowiedział Mądralek. – Gdy wybierasz 

przycisk Start, otwiera się Menu główne. Menu zawiera spis 
różnych poleceń.

– Gdy wybierzesz polecenie, obok którego znajduje się 
znak  , to otworzy się dodatkowe (włożone) menu, – powie-
działa Ania.

– A gdy wybierzesz polecenie Wszystkie programy, otwo-
rzy się spis tych programów, które znajdują się w komputerze. 

9. MENU. 
KONTEKSTOWE MENU
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Wybierając potrzebny program, uruchomisz jego działanie. Na 
przykład wybierając kolejno Wszystkie programy, Standar-
dowe, Arkusz Kalkulacyjny, uruchamiasz program Arkusz 
Kalkulacyjny – zauważył Mądralek.

Widziałam i inne menu, na przykład w oknach różnych pro-
gramów – powiedziała Ania. – One również zawierają polece-
nia, które otwierają menu włożone. 

– Pewnego razu przeniosłem kursor na znak Mój kompu-
ter na Pulpicie i kliknąłem prawym klawiszem myszy, – za-
uważył Elzik. – W wyniku tego rów-
nież otworzyła się lista poleceń. 

– Taka lista poleceń nazywa się 
menu kontekstowe – wyjaśnił Mą-
dralek. – Dla różnych obiektów lista 
poleceń menu kontekstowego jest 
różna. 

Gdy chcemy zamknąć takie menu, 
należy wybrać dowolny punkt poza 
ekranem menu.

Pasek 
tytułu

Menu 
Programu

Menu
Włożone
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1. Przeglądnij polecenia Menu Głównego.
Kliknij przycisk Start. Podaj 3–4 polecenia zapisane w 

Menu Głównym.
2. Przeglądnij menu programu Arkusz Kalkulacyjny.
Kolejno wybierz polecenia Wszystkie programy, Stan-

dardowe, Arkusz Kalkulacyjny. Otwórz menu Widok i wy-
bierz polecenie Obliczenia. Jaki jest wynik wykonania tego 
programu. Zamknij otwarte okno.

3. Zapoznaj się z poleceniami menu kontekstowego ikony 
Scratch.

Poszukaj na Pulpicie ikonę programu Scratch. Otwórz jego 
menu kontekstowe. Zapisz 3–4 polecenia, które zawiera dane 
menu. Wykonaj polecenie Otwórz. Jaki jest wynik wykonania 
tego programu?

4. Zamknij wszystkie okna.

1. Jak otwiera się Menu główne? Co ono zawiera?
2. O jakich menu komputerowych, oprócz Głównego, dowiedziałeś 

się dzisiaj?
3. Wyjaśnij, jak otwiera się menu kontekstowe.
4. Co zawiera menu kontekstowe?

Gdy przeplatane litery ułożysz poprawnie, to przeczytasz po-
prawne nazwy ptaków.

Bicano lewóbr łukukak ruważ bałdęź

Pracujemy z komputerem

Pytania i zadania

DLA  DOCIEKLIWYCH
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– Co pamiętacie o oknach? – zapytała Ania w Elzika i Mą-
dralka. 

– Pamiętam, że okna otwierają się podczas uruchamiania 
różnych programów, – odpowiedział Elzik. 

– Przypominam, że okno programu ma Pasek narzędzio-
wy i trzy przyciski sterowania oknem, i wiem, do czego służą 
dane przyciski, – dodał Mądralek.

– A wiecie o tym, że okno można przesuwać ekranem moni-
tora i również zmieniać jego wymiary? – zadała pytanie Ania 
swoim przyjaciołom.

Aby przesunąć okno:
1. Ustaw kursor na Pasku tytułu okna.
2. Kliknij lewy przycisk myszy i, nie puszczając go, przecią-

gnij okno w wybranym kierunku.
3. Puść lewy przycisk myszy. 

10. OKNA



46

– A w jaki sposób można zmienić rozmiary okna? – zapytał 
Aniu Mądralek. 

– Dość prosto, – odpowiedziała Ania.

Aby zmienić rozmiary okna:
1. Ustaw kursor na jedną z granic okna. Wtedy kursor my-

szy przybierze kształt strzałki z dwoma ostrzami:   
czy .

2. Kliknij lewy przycisk myszy i, nie zwalniając go, przeciągnij 
myszkę w tym kierunku, w którym chcesz zwiększyć czy 
zmniejszyć szerokość lub wysokość okna. 

3. Puść lewy przycisk myszy.

Mądralek i Elzik siedli przy komputerze i zaczęli otwierać 
różne okna, zmieniając ich rozmiary i przesuwając je ekranem. 

– Zauważyłem, że rozmiary nie wszystkich okien można 
zmieniać, – powiedział Mądralek. – Na przykład nie można 
zmienić rozmiarów okna programu Arkusz kalkulacyjny. 

– Elzik z kolei dodał, że jeżeli ustawić kursor w kącie okna, 
to przybierze kształt strzałki z dwoma ostrzami. Gdy następnie 
kliknąć lewy przycisk myszy i, nie zwalniając go, przyciągać 
myszkę, to jednocześnie zmienią się i szerokość, i wysokość 
okna. 

– Tak, to jest poprawna odpowiedź – potwierdziła Ania.
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PLIKI I FOLDERY. PRACA Z OKNAMI

Dzisiaj nauczysz się zmieniać rozmiary okien i umieszczać 
je w różnym porządku na ekranie.

1. Zmień rozmiary okna Moje dokumenty i umieść je w 
lewym górnym kącie ekranu.

Otwórz okno Moje dokumenty, w tym celu kolejno wykonaj 
Start, Moje dokumenty. Przeciągnij je wzdłuż ekranu. 

Ustaw kursor na prawej granicy okna. Zmniejsz jego sze-
rokość. Ustaw kursor na dolną granicę okna. Zwiększ jego  
wysokość. 

2. Spróbuj zmienić rozmiary okna programu Arkusz kal-
kulacyjny i umieść je w prawym górnym kącie ekranu.

Otwórz okno Arkusz kalkulacyjny, w tym celu wykonaj 
kolejno Start, Wszystkie programy, Standardowe, Arkusz 
kalkulacyjny. Przeciągnij je wzdłuż ekranu. Spróbuj zmienić 
rozmiary tego okna.

3. Otwórz okna, zmień ich rozmiary i miejsce okien otwar-
tych, jak przedstawiono na rysunku.

Pracujemy z komputerem
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1. Przypomnij, w jakim celu stosujemy przyciski sterowania oknem.

2. Wyjaśnij, jak można przeciągać okno programu?
3. Jak można zmienić szerokość okna?
4. Jak zmienić wysokość okna?
5. Znajdź w tekście odpowiedź na pytanie: jak można jednocześnie 

zmienić szerokość i wysokość okna?
6. Wyjaśnij, jak zmienia swój kształt wskaźnik podczas zmiany roz-

miarów okna. 

1. W książce prenumerowano strony – od drugiej do ostatniej. 
Wykorzystano 100 cyfr. Ile stron jest w książce?

2. Mikołaj, Borys, Włodek i Jurek otrzymali pierwsze cztery 
miejsca w zawodach narciarskich. Na pytanie „Kto które miej-
sce zajął?” Mikołaj odpowiedział: „Moje miejsce nie jest ani 
pierwsze, ani czwarte”. Borys powiedział: „Jestem drugi”. Wło-
dek powiedział, że on nie jest czwarty. Które miejsce zajął każdy 
z chłopców?

3. Odgadnij rebus.

’’’’’ ’’’ ’’
+ + +

Pytania i zadania

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Ania z Olkiem idąc do szkoły, martwią się tym, żeby się nie 
spóźnić. 

Gdybyśmy uczyli się w klasie wirtualnej, to nie byłoby po-
trzeby się spieszyć! – wykrzyknął Olek. 

– Nie rozumiem. Jak to? – zdziwiła się Ania. – Wyjaśnij, 
proszę cię.

– W zwykłej klasie uczniowie siedzą w ławkach, a nauczy-
ciel prowadzi lekcję. W czasie przerwy uczniowie komuniku-
ją się, omawiają ciekawie wiadomości. A w klasie wirtualnej 
uczniowie i nauczyciel mogą znajdować się w różnych miej-
scach. Komunikują się przez Internet. Mogą widzieć i słyszeć 
jeden drugiego, poszukiwać ciekawej i pożytecznej informacji 
i wymieniać się nią.

11. SIECI KOMPUTEROWE
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– Jest to ciekawie! Jednak najpierw trzeba nauczyć się pra-
cować z Internetem – zauważyła Ania. 

Dzieci poprosiły nauczyciela, by opowiedział o Internecie. 
– Już wiecie, że komputery są szeroko wykorzystywane 

w nauce, badaniach naukowych, życiu codziennym – zaczął 
opowiadać nauczyciel.

Ludzie pracujących w różnych miejscach mają potrzebę 
wymieniania się danymi i wspólnego ich wykorzystywania. 
W tym celu komputery zostały połączone między sobą.

Połączone ze sobą komputery tworzą sieć kompu
terową. 

Dzięki sieciom internetowym uzyskujesz bezpośredni do-
stęp do informacji zebranych na komputerach rozsianych w 
różnych zakątkach świata, możesz razem z innymi użytkowni-
kami pracować z projektami, badać zdjęcia Ziemi, otrzymane 
z satelitów, projektować samochody itd.

W wielu szkołach Ukrainy komputery znajdują się w pra-
cowniach informatycznych, w gabinecie dyrektora, bibliotece 
i innych pracowniach. Wszystkie one łączą się w sieć.

Weźmiemy się 
za ręce, łączymy się 

w sieć!

Komputery, łączone w sieć komputerową, mogą znaj-
dować się w jednym pokoju, budynku, rejonie, mieście, 
państwie czy nawet w różnych państwach. 
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Przed tobą mapa Ukrainy. Zaznaczono na niej miasta. Go-
łąb pocztowy trzyma list, na którym jest napisany adres – na-
zwa miasta. Poszukaj na mapie to miasto i pomóż gołębiowi 
dostarczyć list pod adres. W tym celu poprowadź kursor do 
nazwy poszukiwanego miasta i kliknij lewy przycisk myszy.

1. Poszukaj i przeczytaj, co nazywa się siecią komputerową.
2. W jakim celu stosuje się sieci komputerowe? Podaj przykłady.
3. Na podstawie tekstu wyjaśnij, gdzie są stosowane sieci kompu-

terowe.
4. Podaj przykłady sieci komputerowych, stosowanych w życiu co-

dziennym.
5. Opowiedz, jak jest wykorzystywana sieć komputerowa w twojej 

szkole. 

Pracujemy z komputerem

Pytania i zadania
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1. Listy ze skrzynki są wyjmowane 5 razy dziennie o stałych 
porach. Określ godziny wyjmowania listów, jeśli po raz pierwszy 
listy wyjęto o 7 rano, a ostatni raz – o 19.00.

2. Na stole stoi 6 szklanek: trzy puste i trzy z sokiem. Jak moż-
na je przestawić tak, żeby zmieniła się ich kolejność: po każdej 
pustej stała pełna? Przy tym można przestawiać tylko jedną pu-
stą i jedną pełną szklankę.

         1                 2                3                  4                    5                    6

3. Ośmiu uczniów podało sobie ręce. Ile razy uścisnęli je  
sobie?

4. Są trzy pudła, w każdym z nich znajdują się trzy kulki: dwie 
zielone, dwie czerwone, jedna zielona i jedna czerwona. Jednak 
wszystkie są podpisane niepoprawnie. Z którego pudła należy 
wziąć jedną kulkę, aby wyjaśnić, jakie kulki i w jakim pudle znaj-
dują się w rzeczywistości?

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Dzieci z niecierpliwością czekały na następną lekcję, żeby do-
wiedzieć się jak najwięcej o sieciach komputerowych. Najwięk-
szą siecią komputerową jest Internet. Co to znaczy Internet?

Internet jest ogólnoświatową siecią komputerową, 
która łączy miliony komputerów w różnych zakątkach 
kuli ziemskiej. 

Każdy komputer ma swój unikalny jednoznacz-
ny adres, który pozwala go zlokalizować w ogromnej 
przestrzeni informacyjnej.

– Z siecią go łączy specjalne urządzenie – modem – zaczę-
ła opowiadać nauczycielka. – Telekomunikacyjna, radiowa i 
satelitarna łączność wiąże komputery w sieć komputerową – 
dalej opowiadała nauczycielka. – Wyobraźcie sobie, że takie 
połączenie oplata Ziemię, jakby pajęczyna.

Słowo Internet pochodzi z angielskiego Internatio-
nal Network, co znaczy „sieć międzynarodowa”.

Obecnie za pomocą Internetu można wykonywać różne rze-
czy. W ciągu kilku minut można znaleźć i następnie przeczy-
tać książki przechowywane w bibliotekach Ukrainy, Anglii, 
Polski i innych państw, przesłać wiadomości na inny kom-

12. GLOBALNA 
SIEĆ INTERNETOWA
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puter, telefon komórkowy. Można łączyć się z przyjaciółmi, 
znajdującymi się w innych miastach Ukrainy, w Australii czy 
Stanach Zjednoczonych, grać w różne gry, pisać listy, komu-
nikować się i nawet widzieć swego rozmówcę.

Również możemy wirtualnie wędrować po Ukrainie, zna-
leźć się obok piramid w Egipcie, chodzić wirtualnymi salami 
muzeum i robić jeszcze wiele innych pożytecznych i interesu-
jących rzeczy.

.

Internet zawiera dużo różnych programów, wśród których 
jest poczta elektroniczna. Za jej pomocą można wymieniać 
się listami. Jest program wiadomości podający aktualne wia-
domości ze świata, są programy wyszukujące, za pomocą 
których można szukać informacji w Internecie według słów 
kluczowych czy haseł.
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– Słyszałem o sklepie online. Co to znaczy? – zapytał Elzik. 
– Online sklep jest wirtualnym sklepem, wyjaśnił nauczy-

ciel. Nie ma w nim półek z towarem, a jest spis towarów, zdję-
cia i ceny. Można wybierać wszystko według potrzeb, zama-
wiać książki, ubrania, słodycze, zabawki. Zamówiony towar 
zostanie ci przywieziony do domu.

Wiedzę o tym, co znaczy rząd elektroniczny, parlament 
elektroniczny, miasto elektroniczne, szkoła elektroniczna, po-
może ci zdobyć wędrówka po elektronicznym miasteczku Ko-
meta. Taką grę stworzono w Radzie Europy.

Oprowadzać swego bohatera po mieście możesz za pomocą 
klawisza sterowania kursorem:

 

Wyszukiwanie 
przyjaciół

Poczta 
e-mailFoto, wideo, 

dokumenty

Znajdowanie 
wiadomości

Komunikowanie 
się

Pracujemy z komputerem
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Wybierz przycisk Odwiedź miasto Kometa jako gość.

Wyszukaj wszystkie budowle miasta elektronicznego i 
uważnie przeczytaj teksty. W każdym budynku zobaczysz 
symbol Rady Europy . Wybierz go i zapoznaj się z dodat-
kowymi ciekawymi faktami. Otworzą się tobie w osobnym 
oknie.

Koniecznie wybierz przycisk . Wtedy będziesz wi-
dzieć, jakie ciekawe miejsca już odwiedziłeś.

1. Co to znaczy Internet? Odpowiedź wyjaśnij na podstawie tekstu.

Pytania i zadania

Co znaczy miasto elektroniczne?
Miasto elektroniczne – to miasto, gdzie dzieci mogą wesoło 
spędzać czas, otrzymywać potrzebną informację, porady 
i ochronę. Są to miejsce, gdzie mogą dzielić się swoimi 
marzeniami, myślami, troskami, rozwiązywać swoi problemy 
i brać udział w budowli takiego światu, który odpowiadałby ich 
marzeniom.
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2. W jakim celu każdy komputer ma swój adres?
3. Odszukaj w tekście, w jakim celu wykorzystuje się program pocz-

towy Internetu.
4. W jakim celu stosuje się programy wyszukujące?
5. Wymieńcie się nawzajem informacją o możliwościach Internetu. 
6. Popatrz na rysunek. Jak Elzik wykorzystuje swoje umiejętności w 

pracy z Internetem?

7. Opowiedz o swojej wędrówce po mieście elektronicznym Kometa.

Rozmieść urządzenia tak, aby modem znajdował się nie mię-
dzy jednostką centralną i monitorem, nie między skanerem i mo-
nitorem i nie obok jednostki centralnej.

    

Grać w gry 

Odrabiać
zadanie domowe

Korespondować

Słuchać muzyki

Komunikować się
z kolegami 

DLA  DOCIEKLIWYCH
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W Internecie zebrane są wiadomości z całego świata. 
Można tam znaleźć słowniki, encyklopedie, utwory róż-
nych pisarzy, muzykę. Można oglądać filmy, posłuchać ra-
dia. Dowiedzieć się, jaka będzie pogoda, można poznać ak-
tualne wiadomości, wyniki zawodów sportowych, repertuar  
teatrów, program TV.

Wszystkie te wiadomości znajdują się w witrynach.
Każda witryna ma swój adres w Internecie.

Są specjalne strony komputerowe o zwierzętach, rośli-
nach. Są strony bibliotek. Wchodź – i czytaj dowolną książkę. 
Na stronach można oglądać obrazy z kolekcji znanych mu 
zeów świata. Nawet nie trzeba wychodzić z domu.

13. ŚWIATOWA  
PAJĘCZYNA
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Stronę można porównać z książką. Podobnie do 
książki strony mają swoje strony. Strony witryn nazy-
wamy WWW–stronami.

Każda strona ma stronę główną, na której mogą znajdować 
się odnośniki do innych stron lub zasobów sieci. 

Na stronach znajdują się testy, rysunki, zdjęcia. Niektóre 
słowa, wyrażenia i obrazy są „drzwiami” innych stron.

Jeśli przesuniesz myszką po stronie, w niektórych miej-
scach jej kursor przybierze kształt dłoni .

Następnie wystarczy kliknąć lewy przycisk myszy, i na 
ekranie pojawi się nowa strona.

Na stronie może mieścić się dużo „drzwiczek”. Ak-
tywne punkty strony są wyraźnie zaznaczone: jest to 
najczęściej tekst wyróżniony kolorem i podkreśleniem. 
Takie „drzwiczki” nazywamy odsyłaczami.

Mieszkasz w pięknym państwie – Ukrainie. „Werchowna 
Rada” – Parlament Ukrainy – ustanawia prawa, zgodnie z któ-
rymi żyje każdy jej obywatel.

Przeglądnij główną stronę Rządu Ukrainy dla młodych oby-
wateli. Rząd Ukrainy pracuje nad rozwiązaniem problemów w 
państwie, na przykład w oświacie, medycynie, ekonomii itd.

Pracujemy z komputerem
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Znajdź „drzwiczki” do innych stron.
Przechodząc z jednej strony do innej, zapoznaj się z informa-

cjami z historii Ukrainy, zrób wycieczkę po Domu Rządu.

Jeśli chcesz wrócić do strony którą poprzednio otwo-
rzyłeś, kliknij przycisk Wstecz .

Przejdź na stronę Gry i konkursy i wyszukaj grę Drzewo 
światowe.

Pokoloruj swoje drzewo światowe w ulubione kolory.

Czasami strona jest za duża i nie mieści się na ekra-
nie. Wtedy pojawia się pasek przewijania, który po-
zwala przeglądać stronę częściami.
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1. Wyjaśnij, do czego jest przeznaczony adres strony internetowej.
2. Znajdź w tekście akapit, w którym objaśnia się, z czego składa 

się strona internetowa.
3. Co można umieszczać na stronach strony internetowej?
4. Jak wykorzystuje się odsyłacze? Wyjaśnij, zwracając się do tek-

stu.
5. Jak rozpoznać na stronicy odsyłacze?
6. Zapisz w zeszycie wiadomości o Rządowej stronie internetowej 

dla młodych obywateli w takiej formie:

Nazwa strony _____________________________________________
Opis strony _______________________________________________
Ciekawie _________________________________________________
__________________________________________________________

1. Który z cieni należy do krasnoludka Mądralka?

1 2 3

4 5 6

2. Ojciec z dwoma synami wyruszyli na pieszą wędrówkę. Po 
drodze trafiła się im rzeka, na brzegu której znajdowała się tra-
twa. Tratwa może unieść na wodzie ojca, lub dwóch synów. Jak 
mogą oni przepłynąć na drugi brzeg?

Pytania i zadania

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Do przeglądania stron WWW służy specjalny program tzw. 
przeglądarka internetowa. (Brauzer).

Słowo „brauzer” z angielskiego browser, co znaczy 
„oglądacz”.

Już wiesz, że programy otwierają się w osobnym oknie. 
Okno przeglądarki ma postać:

Przyciski przejścia Pasek adresowy

Odsyłacz do
innych web-stron

Pasek przewijania

Przyciski przejścia webstronami wykorzystuje się do przej-
ścia na stronę poprzednio przeglądaną. Pasek adresowy wyko-
rzystuje się do wprowadzenia adresów i przejścia do strony 

14. WĘDRÓWKI 
INTERNETEM 
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WWW. Pasek przewijania wykorzystuje się do przeglądania 
dużych stron. Już wiesz, że na stronie WWW mogą znajdować 
się odsyłacze do innych stron WWW. 

Ważne i ciekawe strony WWW lub osobne obrazy można 
zapisywać na swoim komputerze do przeglądania bez łączenia 
się z siecią internetową. Na przykład możesz zapisać na swo-
im komputerze rysunki, które ci się spodobały.

Żeby zachować na swoim komputerze rysunek:
1. Wybierz rysunek.
2. Otwórz kontekstowe menu i wybierz polecenie Zachowaj 

obraz jak.

Kontekstowe menu otwiera się przy przyciągnięciu 
kursora na obiekt i kliknięciu prawego przycisku myszy.

3. Otwórz potrzebny plik, wprowadź nazwę rysunku i wybierz 
przycisk Zachowaj.

Wybierz plik

Wybierz przycisk
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Pamiętaj, że każdy utwór ma swego autora.
Jeśli wykorzystujesz cudze materiały, nie zapominaj 

w końcu własnej pracy wskazywać spis wykorzystanej 
literatury i stron WWW.

W klasie 2. badałeś edytor grafiki Tux Paint i nauczyłeś 
się tworzyć rysunki, widokówki, ilustracje do bajek. Dzisiaj 
zapoznasz się ze stroną tego edytora grafiki. 

1. Włącz przeglądarkę, którą wskaże ci nauczyciel.
2. Na pasek adresowy wprowadź tuxpaint.org i kliknij kla-

wisz Enter.

Popatrz, w jakim języku działa klawiatura.
Można to zobaczyć w okienku w 

prawym dolnym kącie ekranu. 
UK odpowiada językowi ukraiń-

skiemu, RU – rosyjskiemu, EN – an-
gielskiemu. By przełączyć klawiaturę 
na inny język, przeciągnij kursor do okienka, kliknij lewy 
przycisk myszy i wybierz dowolny język.

3. Obejrzyj główną stronę witryny. Z lewej strony zoba-
czysz spis stron znajdujących się na stronie WWW.

4. Przejdź na stronę Gallery (Obrazki) i zapoznaj się z ry-
sunkami swoich kolegów z całego świata.

Dla przejścia na nową stronę wirtualnej ekspozycji wybierz 
numer strony.

Pracujemy z komputerem
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5. Zachowaj rysunek w pliku, który tobie wskaże ci na-
uczyciel.

Wybierz rysunek, który chcesz zachować.

By przeglądnąć wszystkie rysunki kliknij przycisk 

Wstecz .

Przeciągnij kursor myszy do rysunku i otwórz kontekstowe 
menu. Wybierz polecenie Zapisz jako.

W oknie Zapisz obraz:
1. Otwórz plik, który wskaże nauczyciel.
2. Ustaw kursor w menu plik: wprowadź nazwę rysunku.

3. Wybierz przycisk Zapisz.



67

POSZUKIWANIE DANYCH PRZEZ INTERNET

1. W jakim celu wykorzystuje się przeglądarki?
2. Obejrzyj rysunek na st. 64. Wymień znane ci elementy okna.
3. Opisz algorytm zapisywania rysunków wyszukiwanych w Inter-

necie.
4. Przeglądnij rysunki na stronie edytora grafiki Tux Paint według 

autorów. W tym celu kliknij odsyłacz View by Artist. Zapisz ry-
sunki, które ci się spodobały.

5. Zapisz w zeszycie wiadomości o stronie edytora Tux Paint w 
postaci:

Nazwa strony _____________________________________________
Opis strony _______________________________________________
Ciekawie _________________________________________________

Odgadnij, jakie cyfry kryją się pod poszczególnymi piktogra-
mami tak, aby wszystkie działania w poziomie i w pionie były 
prawdziwe. 

Pytania i zadania

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Internet to prawdziwe morze ciekawej i pożytecznej infor-
macji. Już wiesz, że mieści się ona na stronach, z których każda 
ma swój adres. 

Jednak, co robić, gdy nie wiemy, na której stronie znajduje 
się potrzebna informacja lub nie znamy dokładnego adresu stro-
ny? Wtedy pomoże nam wyszukiwarka internetowa. 

Wyszukiwarka internetowa to jest strona w sieci WWW, któ-
ra umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie informacji w Inter-
necie na podstawie określonego przez niego kryterium. Po uzy-
skaniu połączenia z wyszukiwarką podajesz hasło, czyli słowo 
kluczowe lub wyrażenie.

15. JAK POSZUKUJE SIĘ 
INFORMACJI Z INTERNETU 
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Wyszukiwarek istnieje dużo i każda z nich ma główną stro-
nę. Na tej stronie jest pole, na którym można wpisać słowo 
kluczowe lub hasło i odpowiednim przyciskiem Search (Szu-
kaj) uruchomić wyszukiwanie. 

W odpowiedzi otrzymujesz listę stron WWW spełniających 
podane przez ciebie kryterium wraz z odsyłaczami do miejsc, 
w których te strony są przechowywane.

Algorytm wyszukiwania w sieci internetowej
Krok 1. Wybierz słowa kluczowe lub hasła. W tym celu 

wydziel główną treść tekstu, zadaj pytanie zgodnie z treścią 
tekstu i wybierz potrzebne słowa lub hasła.

Krok 2. Organizuj wyszukiwanie interesujących materia-
łów. Otwórz stronę wyszukiwarki i wykonaj wyszukiwanie.

Krok 3. Przeanalizuj wyniki wyszukiwania. Zapoznaj się 
z krótkim opisem znalezionych stron. Wybierz potrzebne ci 
strony.

Krok 4. Przechowaj wyniki wyszukiwania. Zapisz nazwę 
strony i jej adres. Zapisz ciekawe fakty, przechowaj obrazy.

Wyszukiwanie 
w Internecie 

Wybierz
interesujące słowa  

lub hasła

Przechowaj
znalezione

Przeanalizuj 
znalezione
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Spróbujmy znaleźć w Internecie bajkę „Czarnoksiężnik z 
krainy Oz”. Wykonaj wyszukiwanie zgodnie z algorytmem:

Krok 1. Wybierz słowa kluczowe lub hasła.
Do wyszukiwania bajki „Czarnoksiężnik z krainy Oz” 

możesz wykorzystać takie słowa kluczowe – Elli, Totoszka, 
Strach na wróble, żelazny Drwal lub zwykłe hasło Czarno-
księżnik z krainy Oz.

Krok 2. Wykonaj wyszukiwanie interesujących cię ma-
teriałów.

Połącz się z wyszukiwarką, na przykład Kidzsearch. W 
tym celu:

1. Otwórz stronę, którą wskaże nauczyciel.
2. Wpisz adres kidzsearch.com i kliknij na klawisz Enter. 

Otworzy się główna strona wyszukiwarki.
3. W specjalnym polu wpisz słowa kluczowe i hasła.

Słowa kluczowe rozdzielamy spacją. 

4. Wybierz przycisk Search.

Krok 3. Przeanalizuj wyniki wyszukiwania.
Na stronie zobaczysz nazwy stron, na których można zna 

leźć szukaną bajkę. Każda strona zawiera krótki opis, adres i 
odsyłacze do strony wyszukiwanej. Uważnie przeczytaj krótki 
opis i w razie potrzeby wróć się do odsyłaczy.

Pracujemy z komputerem

Czarnoksiężnik z krainy Oz
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Krótki opisOdsyłacze

Adres strony

Krok 4. Przechowaj wyniki wyszukiwania.
Zapisz w zeszycie wiadomości o znalezionych i wybranych 

stronach w takiej postaci:
Nazwa strony  _____________________________________________
Adres strony ______________________________________________
Opis strony  _______________________________________________
Ciekawie _________________________________________________

1. Poszukaj i przeczytaj akapit, w którym napisano, w jakim celu 
wykorzystuje się wyszukiwarki Internetu.

2. Opisz algorytm wyszukiwania wiadomości w sieci Internet.
3. Jak wydziela się słowa kluczowe dla wyszukiwania?
4. Wyjaśnij, dlaczego należy koniecznie analizować wyniki wyszu-

kiwania.

Cienie na rysunku przeplotły się. Wybierz dla każdego wazo-
nu odpowiedni cień.

10 stycznia. 2013... Bajkę”Czarnoksiężnik z krainy Oz”, którą napisał pisarz 
amerykański Liman Frank Baum, 100 lat wcześniej, uważają za jedną z...

„Czarnoksiężnik z krainy Oz”, Lwów. Teatr – Dokąd przyjść na czas

Pytania i zadania

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Niestety Internet jest nie tylko ciekawy, ale i niebezpieczny.
Dzisiaj zapoznasz się z regułami zachowania w Internecie. 

Pomogą ci swobodnie i bezpiecznie posługiwać się Internetem 
i korzystać z sieci.

16. BEZPIECZEŃSTWO 
W INTERNECIE

Nie otwieraj 
nieznanych ci stron 

Pytaj dorosłych

Bądź ostrożny 
w kontaktach z obcymi 

ludźmi

Nie opowiadaj  
o sobie

Nie śpiesz się z wysyłaniem
 wiadomości (SMS)
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Pytaj dorosłych
Zawsze pytaj rodziców czy nauczyciela o to, 
czego nie rozumiesz w Internecie. Zawsze 
wyjaśnią ci, co bezpiecznie robić, a co nie.

Opowiadaj dorosłym
Jeśli ktoś cię obraził czy zdenerwował,  
koniecznie powiedz dorosłym.

Konsultuj się z dorosłymi
Zanim zaczniesz się z kimś zapoznawać,  
zapytaj rodziców lub nauczyciela, jak  
bezpiecznie korzystać z sieci.

Bądź ostrożny w kontaktach 
z ludźmi obcymi!
Nie spotykaj się bez rodziców ze znajomymi 
z Internetu. Mogą to być nieodpowiedni dla 
ciebie ludzie.

Nie opowiadaj o sobie
Nigdy nie opowiadaj obcym ludziom o tym, 
gdzie mieszkasz, uczysz się, nie dawaj swego 
numeru komórki. O tym mogą wiedzieć tylko 
twoi przyjaciele i rodzina!

Nie wysyłaj swoich zdjęć
Nie wysyłaj obcym ludziom swoich zdjęć i 
zdjęć swoich bliskich i przyjaciół.
Mogą je wykorzystać tak, że zaszkodzi to tobie 
i twoim bliskim.

Nie śpiesz się z wysyłaniem wiadomości (SMS)
Jeśli chcesz zachować na swoim komputerze rysu-
nek czy melodię, a ktoś prosi cię, byś wysłał SMS, 
– nie śpiesz się! Poproś rodziców, by sprawdzili ten 
numer, że możesz bezpiecznie przesłać np. rysu-
nek.
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Reguł bezpiecznego korzystania z Internetu nauczysz się za 
pomocą strony Onlandia.

1. Otwórz stronę, którą wskaże nauczyciel.
2. Wpisz adres strony onlandia.org.ua i kliknij klawisz Enter.
3. Przeglądnij główną stronę. Z lewej strony zobaczysz spis 

stron.
4. Przejdź na stronę Dla dzieci w wieku 7–10 lat.
5. Zapoznaj się z historią – komiksem Nieskończony Las 

i dowiedz się o Internecie, do czego on służy, a w jakich sytu-
acjach jest niebezpieczny.

Pracujemy z komputerem

W tym rozdziale dzieci i młodzież, czytając historie – komiksy, mogą zapoznać się z pyta-
niami bezpieczeństwa informacyjnego. Oprócz wiadomości o bezpieczeństwie informacyj-
nym te historie zawierają zadania i tematy.
Uczniowie mogą zapoznać się z historiami samodzielnie, w niewielkich grupach lub z po-
mocą nauczyciela. Historie są napisane dla różnych grup wiekowych, jednak można je 
wykorzystywać w zależności od poziomu umiejętności uczniów. 

Podstawy bezpieczeństwa w Internecie dla dzieci w wieku 7 – 10 lat

Nieskończony las – historia o Mikołaju w wieku 9 lat, który uczy 
się pracować z komputerem i korzystać z poczty elektronicznej. 
Użytkownicy dowiedzą się tego, czym jest Internet i jak z nim pra-
cować. Oprócz tego, w historii opisuje się to, że w  
Internecie są rzeczy, których należy unikać. 

Historie dla dzieci w wieku 7–10 lat

Nowi przyjaciele Ani – to przedłużenie historii „Nieskończony las”. 
Głównym bohaterem występuje kuzynka Mikołaja, Ania. W historii 
opowiada się o publicznym charakterze Internetu, o savoir vivre w 
Internecie, o publikacjach obrazów i o prawach autorskich.
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1. Opowiedz o regułach bezpieczeństwa w Internecie.
2. Do jednej z reguł wymyśl swoją historię. Narysuj do niej ilu-

strację.
3. Wyjaśnij, dlaczego należy dostrzegać reguł bezpieczeństwa w 

Internecie.
4. Razem z rodzicami wejdź na stronę On-landia. Jej adres on-

landia.org.ua. Wyszukaj na stronie reguły bezpiecznego za-
chowania w Internecie i zapoznaj się z nimi. Napisz własny spis 
reguł.

5. Wyszukaj w Internecie wiadomości o Międzynarodowym dniu 
bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day) i dowiedz się, jak 
obchodzą ten dzień dzieci w innych państwach.

 Zapisz w zeszycie wiadomości o stronach w postaci:
Nazwa strony _____________________________________________
Opis strony _______________________________________________
Ciekawie _________________________________________________
 Ułóż krótkie opowiadanie o bezpieczeństwie w Internecie.

Pytania i zadania

Mądrzy użytkownicy Internetu
 Zachowują się grzecznie i nie obrażają innych.
 Nie otwierają złych stron WWW. 
 Zachowują swoje hasło w tajemnicy. 
 Opowiadają  rodzicom o swoich problemach i korzystają z 
 ich pomocy. 
 Wyszukują ciekawe strony WWW i dzielą się odsyłaczami
 ze swoimi przyjaciółmi.
 Wiedzą, że niektórzy użytkownicy Internetu mogą kłamać, po-

dawać nieprawdziwe imiona, adresy, numery telefonów.
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1. Odszukaj zbyteczne słowo.
Internet, strona, klawiatura, strona WWW, odsyłacze.
Kurtka, buty, koszula, piłka, kapelusz.
Klon, topola, pieczarki, sosna, jodła.
Piła, młotek, gwóźdź, widelec, siekiera.

2. Wybierz przekrój figury, z którego jest zrobiony sześcian.

3. Olek, Ania, Elzik i Mądralek odpoczywali na łące. Jeśli Mą-
dralek siedzący na końcu z lewej strony, usiądzie pomiędzy Anią 
i Olkiem, to Ania będzie na końcu z lewej strony. Kto gdzie siedzi, 
gdy wiemy, że wszyscy siedzą obok?

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Podczas wakacji zimowych Ania z rodzicami odwiedziła 
Kijów. Dziewczynka była zachwycona pięknem miasta i jego 
historycznymi zabytkami. Wróciwszy do szkoły, Ania posta-
nowiła opowiedzieć swoim kolegom z klasy o podróży. W 
tym celu przygotowała dla nich prezentację – ułożyła krótkie 
opowiadanie, wybrała zdjęcia i wystąpiła przed całą klasą na 
lekcji.

Prezentacja – przedstawienie czegoś nowego, nie-
znanego.

Dzieciom prezentacja się spodobała. Jednak nauczycielka 
powiedziała, że taką prezentację można przygotować i wy-
świetlić za pomocą komputera. 

Prezentacja, przygotowana za pomocą komputera, 
nazywa się prezentacją komputerową. 

W szkole prezentację komputerową wykorzystuje się na 
lekcjach w trakcie wyjaśnienia nowego materiału, podczas 
obrony projektów, na różnych imprezach szkolnych. 

Prezentacja komputerowa składa się ze slajdów elektro-
nicznych.

17. CO POWINIENEŚ 
WIEDZIEĆ O PREZENTACJI
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Slajdy prezentacji mogą zawierać różne obiekty, tekst, ilu-
stracje do tekstu, animację, dźwięki czy filmy.

Każda prezentacja ma slajd, na którym umieszcza się tytuł 
prezentacji, dane autora.

– Popatrzcie na swój podręcznik „Schodki do  informaty-
ki” – zaproponowała nauczycielka. – On też ma stronę tytuło-
wą, na której wydrukowano nazwę i nazwiska autorów pod-
ręcznika. 

Każdy następny slajd prezentacji zawiera:
 • tytuł;
 • tekst;
 • ilustracje.

Slajd tytułowy 

Nazwa

Autor

Slajd prezentacji

Tytuł

Tekst

Ilustracje  
do tekstu

Tekst

Obraz
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Proponujemy zapoznać się z prezentacją komputerową o 
historycznych zabytkach Kijowa.

1. Otwórz prezentację, którą wskaże nauczyciel.
2. Uważnie przeglądnij prezentację.

Do przejścia do następnego slajdu stosuj klawisz 
Enter.

Żeby wrócić do poprzedniego slajdu, stosuj klawisz 
Backspace.

3. Odpowiedz na pytania:
 • Od czego zaczyna się prezentacja? Czym się kończy?
 • Jakie obiekty zawiera slajd tytułowy prezentacji?
 • Co mieści drugi slajd? Podaj tytuł tego slajdu?
 • Czy odpowiada tytuł trzeciego slajdu jego treści? Odpo-

wiedź uzasadnij.
 • O czym mówi czwarty slajd? Jakie obiekty on mieści?

1. Podaj przykłady stosowania prezentacji komputerowych w 
szkole. 

2. Z czego składa się prezentacja komputerowa?
3. Jakie obiekty może mieścić slajd?
4. Obejrzyj rysunki na str. 79. Co jest wspólnego na slajdach i czym 

one się różnią?

Pracujemy z komputerem

Pytania i zadania
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5. Czego dowiedziałeś się z prezentacji o historycznych zabytkach 
miasta Kijowa? O czym chciałbyś jeszcze opowiedzieć kolegom 
z klasy? Wymyśl tytuł swojej odpowiedzi.

6. Ułóż plan prezentacji o swojej klasie i zapisz go w zeszycie.
 Pomyśl, o czym jeszcze chciałbyś opowiedzieć. Ile będzie slaj-

dów? Jak zacząć prezentację? Jak ją zakończyć? Jakie zdjęcia 
czy rysunki należałoby wykorzystać?

 Wymyśl tytuły do każdego slajdu. Slajdy mogą mieć tytuły:  
„O nas”, „O naszych osiągnięciach”, „Nasza twórczość”, „A to 
ciekawie”.

 Podczas przygotowania planu prezentacji każdy slajd przedstaw 
na papierze w postaci prostokąta, na którym w dowolny sposób 
umieść tytuł, tekst i obraz.

Nie pisz zbyt dużo. Proponowana ilość zdań na slaj-
dzie – do pięciu. 

Stosuj krótkie zdania. W każdym nie więcej niż osiem 
słów.

Slajd 1

Nasza cudowna klasa 3-A
Olek Procenko

Slajd 2

O nas
Dzień szkoły 

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 
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1. Ułóż korale. W jakiej kolejności należy układać rozsypane 
koraliki?

2. W budynku jest 5 pięter. Między piętrami – 20 schodek. Ile 
schodków jest w budynku?

3. Zamień znaki zapytania znakiem + czy –, aby odpowiedź 
była prawidłowa.

DLA  DOCIEKLIWYCH
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– Dzisiaj na lekcji będziemy się uczyć, jak robić prezenta-
cje komputerowe, – powiedziała nauczycielka. – W tym nam 
pomoże program, który nazywa się edytorem prezentacji. 
Będziemy korzystać z programu PowerPoint.

Przed uruchamianiem programu PowerPoint:
1. Wybierz przycisk Start .
2. Wybierz kolejno:

Wszystkie programy → Microsoft Office →
→ Microsoft Office PowerPoint 2007.

Przed tobą okno edytora prezentacji.

18. TWORZYMY 
PREZENTACJĘ 

KOMPUTEROWĄ 

Pasek tytułu okna

Slajd 
tytułowy

Narzędzia pracy z 
komputerem 

Tytuł slajdu

Podtytuł slajdu
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Nowa prezentacja zawsze zawiera jeden slajd tytułowy 
umieszczony w środku okna PowerPoint.

Już wiesz, że slajd tytułowy zawiera tytuł prezentacji i dane 
autora. Do wprowadzenia tych danych służą dwie ramki. 

W okienku zobaczysz, jaki tekst należy wprowadzić, na 
przykład Tytuł slajdu.

Tytuł slajdu

Zmianę rozmieszczenia ramek na slajdzie wykonujemy 
przeciąganiem. Przy tym wskaźnik zmieni swój kształt  
na .

Algorytm przechowywania stworzonej prezentacji 
1. Wybierz przycisk , znajdujący się w lewej części 

okna PowerPoint.
2. Wpisz tytuł prezentacji i wybierz przycisk Wpisz.

Nazwa pliku powinna odpowiadać tematowi pre-
zentacji i zawierać jedno lub dwa słowa.
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Dzisiaj zaczniesz tworzyć prezentację o swojej klasie. Wy-
korzystaj plan, zapisany na poprzedniej lekcji.

1. Otwórz edytor prezentacji PowerPoint.
2. Obejrzyj okno edytora prezentacji PowerPoint. Znajdź 

slajd tytułowy.

Rozmiary slajdów można zwiększać lub zmniejszać. 
Wykorzystaj w tym celu „suwak”, który znajduje się w 
dolnym prawym kącie okna PowerPoint.

106 % 

Zmniejszyć Zwiększyć

Suwak

3. Na slajdzie tytułowym do ramki z napisem Tytuł slajdu 
wpisz nazwę prezentacji.

W tym celu ustaw wskaźnik na ramce i kliknij lewy 
przycisk – ustaw kursor pośrodku ramki. Wpisz potrzebny  
tekst.

Popatrz, w jakim języku działa klawiatura i wybierz 
język ukraiński. 

Pracujemy z komputerem
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Jeśli popełnisz błędy podczas wpisywania tekstu, nie martw 
się, je zawsze można poprawić. Słowa z błędami podkreśla się 
czerwoną linią falistą.

Do usuwania zbędnego znaku, ustaw przed nim kursor. 
Wykonaj to za pomocą myszy czy klawiszy ze strzałkami. Na-
stępnie kliknij klawisz Delete. Znak zniknie. 

Do wpisania w tekst znaku, ustaw kursor w potrzebne miej-
sce i wprowadź z klawiatury ten znak.

4. W drugą ramkę wpisz swoje imię i nazwisko.

Gdy za pomocą klawiatury chcesz napisać wielką li-
terę, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.

5. Umieść ramkę ze swoim nazwiskiem w dolnym prawym 
kącie slajdu.

6. Zapisz prezentację.

1. Jak nazywa się program dla tworzenia prezentacji?
2.  Opisz algorytm tworzenia i wykonania edytora prezentacji Po-

werPoint.
3. Odnajdź w tekście algorytm zapisywania prezentacji. Przeczy-

taj go.
4. Jak znaleźć w tekście słowa z błędami? Utwórz algorytm popra-

wy błędów.
5. Omówcie w parach przygotowane plany prezentacji o swojej 

klasie. Co w nich wspólnego i jaka jest różnica? Co ciekawego 
chciałbyś wyświetlić w swojej prezentacji?

Pytania i zadania
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1. Klub piłkarski kupił 22 koszulki z numerami od 1 do 22. Ile 
razy wystąpi cyfra 1 w numerach na koszulkach?

2. Ułóż z części całość. Jak należy układać fragmenty, aby 
otrzymać cały obraz?

3. Masa melona równa się masie trzech jabłek lub masie 
dwóch jabłek i czterech śliw. Ile śliw zrównoważy masę melona?

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Na poprzedniej lekcji nauczyłeś się tworzyć prezentację. 
Na razie składa się ona z jednego slajdu. Dzisiaj będziesz do-
dawać do prezentacji nowe slajdy.

Aby otworzyć prezentację:
1. Wybierz przycisk Otwórz, znajdujący się w lewym górnym 

kącie okna PowerPoint.
2. W oknie Otwieranie dokumentu otwórz folder, w którym 

jest zapisana prezentacja.
3. Najpierw wybierz nazwę potrzebnego pliku i następnie – 

przycisk Otwórz.

W lewej części okna PowerPoint jest umieszczona wkład-
ka Slajdy, gdzie wyświetlają się pierwowzory wszystkich 
slajdów prezentacji.

19. JAK DODAĆ 
SLAJDY DO 

PREZENTACJI 
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Aby dodać nowy slajd:
1. Poprowadź wskaźnik do wzorcowego slajdu, po którym 

należy dodać nowy slajd.
2. Otwórz kontekstowe menu.
3. Wybierz polecenie Utwórz slajd 

Po wykonaniu tych działań pojawi się nowy slajd.

Slajd, z którym pracujesz, będzie wydzielony kolorową 
ramką. Aby przejść na inny slajd, należy go wybrać. 

– Slajdy prezentacji, którą stworzyliśmy, nie są ciekawe – 
zmartwiła się Ania. – Czy można zrobić je bardziej efektow-
nymi, różnobarwnymi?

– Oczywiście – powiedziała nauczycielka. – Można uroz-
maicić prezentację szablonami.

Szablon – wzorzec ładowania slajdów. 

Schowek 
Slajdy
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Żeby przeładować prezentację efektami:

1. Wybierz przycisk Tematy , znajdujący się w lewym 
górnym kącie okna PowerPoint.

Otworzą się wszystkie szablony, które można wybrać do 
prezentacji. Podczas przesuwania wskaźnika po wszystkich 
szablonach wzór slajdu prezentacji będzie się zmieniać.

 2. Wybierz szablon, który ci pasuje.

– Teraz prezentacja wygląda bardziej estetycznie – z zado-
woleniem powiedziała Ania.

1. Otwórz edytor prezentacji  PowerPoint.
2. Otwórz prezentację o swojej klasie.

Pracujemy z komputerem



91

PRACA Z PREZENTACJAMI

3. Dodaj do prezentacji drugi slajd.
4. Na drugim slajdzie wpisz tytuł slajdu.

Wykorzystaj ułożony przez ciebie plan prezentacji. 

5. W drugiej ramce wpisz przygotowany tekst.
Jeśli trzeba wpisać w tekst nowy rząd, ustaw kursor na ko-

niec poprzedniego rzędu i kliknij klawiszem Enter.
6. Wybierz szablon prezentacji.

Gdy wynik nie spodoba ci się, zmożesz anulować 
ostatnie działania. 

W tym celu wykorzystaj przycisk , który znajdu-
je się w lewej części okna PowerPoint.

7. Przejdź na slajd tytułowy i przeglądnij go. W razie po-
trzeby zmień miejsce rozmieszczenia ramek.

8. Zapisz prezentację. 

Do zapisywania prezentacji wybierz przycisk .

1. Jak otworzyć stworzoną prezentację? Wyjaśnij na podstawie  
tekstu.

2. Opisz algorytm dodawania nowego slajdu do prezentacji.
3. Na lekcji Mądralek zdążył dodać do swojej prezentacji trzy nowe 

slajdy. Ile slajdów znalazło się w okienku Slajdy? Odpowiedź 
uzasadnij.

Pytania i zadania
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4. Opowiedz, w jaki sposób można zmienić estetykę prezentacji w 
PowerPoint.

5. W wykonanym przez ciebie planie prezentacji na każdym slaj-
dzie poszukaj i podkreśl słowo kluczowe.

1. Cztery żaglówki płyną rzeką. Spotykają się w tym miejscu, 
gdzie rzeka jest taka wąska, że dwie z nich nie mogą minąć jedna 
drugiej. Jednak w tym miejscu jest zatoka, do której może wpły-
nąć jedna z nich. Jak powinny wykonać manewr mijania się?

1 2 3 4

2. Ania otworzyła książkę na chybił trafił i zobaczyła, że suma 
numerów prawej i lewej stronicy równa się 25. Ile równa się 
iloczyn numerów tych stronic?

3. Zamień znaki zapytania znakiem + czy –, aby odpowiedź 
była prawidłowa.

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Już nauczyliście się tworzyć prezentacje i urozmaicać je 
estetycznie  – zaczął swoją rozmowę nauczyciel. – Jednak do 
wyodrębniania głównej myśli tekstu czasem racjonalnie jest, 
zmienić na przykład rozmiar i kolor słów, zrobić je pochylone 
lub pogrubione. 

Przekształcanie tekstu w celu nadania mu właściwe-
go wyglądu nazywa się formatowaniem.

Dla formatowania tekstu w ramce:
1. Wydziel ramkę z tekstem.
2. Wybierz przycisk Druk , który znajduje się w lewym 

górnym kącie okna PowerPoint.
 Zobaczysz narzędzia do pracy z wydzielonym tekstem.

3. Wybierz potrzebne narzędzie.

20. FORMATOWANIE 
TEKSTU

zwiększyć rozmiary zmniejszyć rozmiary

pogrubiony kursor kolor tekstu
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Wyrównywać tekst w ramce można od lewej strony , 
od prawej strony  lub wyśrodkować .

Nasza cudowna klasa 3-А

Nasza cudowna klasa 3-А

Nasza cudowna klasa 3-А

Aby wyrównać tekst, najpierw wybierz przycisk , 
następnie – wariant wyrównania.

– Chciałbym wydzielić kolorem słowo kluczowe na slaj-
dzie o naszej klasie. Jak to zrobić?– zapytał nauczyciela Olek.

– Najpierw wydziel dane słowo. W tym celu poprowadź 
wskaźnik do słowa i dwukrotnie kliknij na lewy klawisz  
myszy.

 
Następnie wybierz przycisk Druk  i wykorzystaj po-

trzebne narzędzia pracy z tekstem.

1. Otwórz edytor prezentacji PowerPoint.
2. Otwórz prezentację o swojej klasie.
3. Dodaj do prezentacji trzeci slajd.

Uwielbiam rysować

Pracujemy z komputerem
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4. Na trzecim slajdzie wpisz tytuł slajdu.
5. Zwiększ rozmiary tytułu. 
Wydziel ramkę z tytułem. Wybierz przycisk Druk , 

który znajduje się w lewym górnym kącie okna PowerPoint. 
Wśród narzędzi wybierz przycisk .

6. Na drugim slajdzie znajdź w tekście słowo kluczowe i 
zrób je pogrubione.

7. Na slajdzie tytułowym zmień kolor nazwy prezentacji.
Wybierz ramkę z nazwą prezentacji. Wybierz przy-

cisk Druk . Wśród narzędzi wybierz przycisk . 
Otworzy się Pole kolorów. Poprowadź wskaźnik do potrzeb-
nego koloru i wybierz go. 

8. Zapisz prezentację.

1. Obejrzyj rysunek na str. 93. Opowiedz, w jakim celu stosuje się 
narzędzia formatowania tekstu.

2. Ułóż algorytm zmiany rozmiaru tekstu w ramce.
3. Jak zmienić kolor tekstu w ramce? Wyjaśnij na podstawie  

tekstu.
4. Ułóż algorytm wydzielania słowa w tekście.
5. Zbadaj warianty wyrównania tekstu w ramce. 

Pytania i zadania
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6. Ułóż i zapisz w zeszycie plan prezentacji o sobie. Pomyśl, o 
czym chcesz powiedzieć. Ile będzie slajdów? Jak zacząć pre-
zentację? Jak ją skończyć? Jakie zdjęcia i rysunki lepiej wyko-
rzystać?

 Wymyśl tytuły do każdego slajdu. Możesz wykorzystać takie ty-
tuły slajdów:

• Moje imię – informacja o tym, co znaczy twoje imię, można 
napisać o wybitnych ludziach, którzy mieli to imię

• Moja rodzina – krótka opowieść o swojej rodzinie.
• Moi przyjaciele – zdjęcia przyjaciół, informacja o ich zainte-

resowaniach.
• Moje zainteresowania – opowiedz o swoich zainteresowa-

niach.
• Moje ulubione szkolne przedmioty – krótkie opowiadania o 

ulubionych szkolnych przedmiotach.

1. Określ słowa o przeciwnym znaczeniu:

Malina słodka, a cytryna – kwaśna.
Herbata gorąca, a mleczny koktajl – zimny.
Woda źródlana czysta, a z kałuży – brudna.
Tata duży, a syn – mały.

2. Pomóż Olkowi odnaleźć swoje adidasy.

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Obrazy do prezentacji można znaleźć w Internecie, skopio-
wać z komórki czy aparatu cyfrowego.

Algorytm rozmieszczenia obrazów na slajdzie
1. Wybierz potrzebny slajd.
2. Wybierz przycisk Dodać obraz , który znajduje się w 

lewym górnym kącie okna PowerPoint.
3. W oknie Wstaw rysunek otwórz folder, w którym zapi-

sano obraz.
4. Najpierw wybierz obraz, następnie przycisk Otwórz.

21. ILUSTRACJA 
PREZENTACJI
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– Oj! – wykrzyknęła Ania. – A moje zdjęcie zasłania cały 
tekst. Co robić?

– Możesz zmienić rozmiary obrazu i przemieścić go w do-
wolne miejsce slajdu. Zrób identycznie, jak zmieniałaś roz-
miary okna i przesuwałaś je w inne miejsce ekranu – zauważył 
nauczyciel.

Aby zmienić rozmiary obrazu:
1. Wydziel obraz. Wokół obrazu poja-

wią się markery.
2. Ustaw wskaźnik na marker. Wskaź-

nik przybierze kształt strzałki z dwo-
ma ostrzami.

3. Przesuń marker w wybranym kie-
runku.

Dla zachowania proporcji rysunku marker należy 
przesuwać przytrzymując klawisz Shift. 

Miejsce rozmieszczenia obrazu na slajdzie zmieniamy 
przeciąganiem. Zmieni on wtedy swój kształt na  .

– A mi się obrazek nie podoba. Czy 
mogę usunąć go ze slajdu i wstawić 
nowy? – zapytał się Olek.

– Oczywiście – odpowiedział na-
uczyciel. – Wydziel go i usuń klawi-
szem Delete. Następnie ponownie wy-
konaj algorytm umieszczenia obrazu na 
slajdzie.
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1. Uruchom program PowerPoint.
2. Otwórz prezentację o swojej klasie.
3. Na slajdzie tytułowym umieść symbolikę swojej szkoły.
4. Na trzecim slajdzie wstaw obraz.
Zmień rozmiary obrazu w taki sposób, aby zajmował on 

część slajdu poniżej tytułu.
5. Przejdź na drugi slajd i dodaj obraz.
W razie potrzeby zmień rozmiar tekstu i przesuń ramkę tek-

stową w taki sposób, aby obraz nie zasłaniał tekstu.

Aby anulować ostatnie działanie, wykorzystaj przy-
cisk , który znajduje się w lewej części okna Po-
werPoint.

6. Zapisz prezentację.

1. W jaki sposób można umieszczać obrazy na slajdach? Ułóż al-
gorytm.

2. Jak zmienić rozmiar? Wyjaśnij na podstawie tekstu.
3. Ułóż algorytm zmiany miejsca rozmieszczenia obrazu na  

slajdzie.
4. Ułóż algorytm zamiany obrazu na nowy.

Pracujemy z komputerem

Pytania i zadania
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5. W zeszycie napisz plan prezentacji o bezpiecznej pracy w Inter-
necie. Pomyśl, o czym chciałeś powiedzieć. Ile będzie slajdów? 
Jak zacząć prezentację? Jak ją kończyć? Wymyśl tytuł do każde-
go slajdu. Jakie zdjęcia i rysunki najlepiej wykorzystać?

1. Ile jest trójkątów na rysunku? Policz.

2. Ania chce usmażyć 6 serniczków. Na patelni mieści się tyl-
ko 4. Każdy serniczek należy smażyć 3 min. z jednej strony i 
3 min. – z drugiej. W ciągu ilu minut można jak najszybciej usma-
żyć serniczki?

3. Chłopczyk ma tyle samo braci ile sióstr, a jego siostra 
ma dwa razy mniej sióstr, niżeli braci. Ile w rodzinie jest sióstr 
i braci?

DLA  DOCIEKLIWYCH
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– Skończyliśmy tworzyć prezentację o naszej klasie – po-
wiedział nauczyciel. – Jednak przed wyświetlaniem prezen-
tacji należy ją przeglądnąć, aby, w razie potrzeby, skorygo-
wać.

Przed wyświetleniem prezentacji wybierz przycisk Prze-
gląd slajdów , który znajduje się w górnym lewym kącie 
okna PowerPoint.

Podczas przeglądania prezentacji slajdy otwierają się na 
cały ekran.

Do przejścia do następnego slajdu stosuj klawisz Enter, 
aby wrócić do poprzedniego – klawisz  Backspace.

Przeglądając prezentację, zwróć uwagę na następujące sprawy:
 • Czy na tytułowym slajdzie zaznaczono tytuł slajdu i twoje na-

zwisko?
 • Czy stosowałeś klawisz Shift podczas wprowadzenia pierw-

szych liter swego nazwiska i imienia?
 • Czy na każdym slajdzie jest napisany tytuł?
 • Czy rysunki nie zasłaniają tekstu slajdu?
 • Czy nie jest za dużo tekstu na slajdzie?
 • Czy nie ma błędów?

Jeśli wszystko jest dobrze zrobione, to prezentację można 
wyświetlać.

– Tworząc prezentację, chciałam początkowo opowiedzieć 
o naszych twórczych osiągnięciach, a następnie – o osiągnię-

22. PRZEGLĄD 
PREZENTACJI
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ciach w nauce. A teraz chcę zrobić na od-
wrót. Czy można zamienić slajdy miejsca-
mi? – zapytała Ania.

– Oczywiście – odpowiedział nauczy 
ciel. – Już wiesz, że na wkładce Slaj-
dy można przeglądać slajdy i dodawać 
nowe. Na tej samej wkładce można zmie-
niać rozmieszczenie slajdów i usuwać je.

Miejsce umieszczenia slajdu zmienia-
my przeciąganiem. Usuwamy slajd klawi-
szem Delete.

1. Otwórz edytor prezentacji Power 
Point.

2. Otwórz prezentację o swojej klasie.

W tym celu wybierz przycisk .

3. Przeglądnij prezentację.

Żeby przeglądnąć prezentacje wybierz przycisk .

4. Przeanalizuj, czy zachowała się kolejność slajdów zgod-
nie z twoim planem i zrobioną prezentacją. W razie potrzeby 
zmień kolejność slajdów.

Pracujemy z komputerem
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5. Uważnie przeczytaj tekst na slajdach. Gdy zauważysz 
błąd, usuń go.

Słowa z błędami podkreśla się czerwoną linią falistą. 
Aby usunąć zbędny znak, ustaw kursor przed nim.

Aby wstawić w tekst znak, ustaw kursor w potrzebne 
miejsce i wprowadź z klawiatury ten znak.

6. Na każdym slajdzie wydziel słowo kolorem.
7. Dodaj obrazy, których nie wystarcza. W razie potrzeby 

zmień ich rozmiary i miejsce rozmieszczenia.
8. Jeszcze raz przeglądnij prezentację i zapisz ją.

1. W jaki sposób przeglądamy prezentację?
2. Jakie klawisze należy stosować, by przejść do następnego czy 

poprzedniego slajdu?
3. Ułóż algorytm zmiany kolejności slajdów.
4. Jak wydzielić slajd?
5. Omówcie w parach przygotowany plan prezentacji o sobie. O 

czym nowym i ciekawym dowiedziałeś się o swoim koledze?
6. Stwórz prezentację o sobie i wyświetl ją na lekcji wychowawczej.

Przeanalizuj:
• Czy zaznaczono na slajdzie tytułowym tytuł prezentacji i twoje 

nazwisko?
• Czy na każdym slajdzie zaznaczono tytuł?
• Czy prawidłowo został wybrany tekst i rysunki? Czy odpowia-

dają one tytułowi slajdu?
• Czy nie jest za dużo tekstu na slajdzie?
• Czy są błędy?

Pytania i zadania
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1. Na dwóch wyspach siedziało 79 mew. Gdy z jednej wyspy 
poleciało w morze 15 mew, a 12 przeleciało na drugą wyspę, to 
na obu wyspach została ich równa ilość. Ile mew było na każdej 
wyspie od początku?

2. Zamiast gwiazdek wpisz znaki działań tak, żeby otrzymać 
prawidłowe równanie.

76*24*2*12 = 40
3. Dobierz słowa, podobne według określenia do słowa wesoły.

4. W stawie rośnie jeden listek lilii wodnej. Do wieczora każ-
dego dnia ilość listków podwaja się. Którego dnia staw będzie 
pokryty listkami lilii na połowie, jeśli wiemy, że całkowicie będzie 
on pokryty nimi za 100 dni?

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Uczniom bardzo spodobała się prezentacja Ani „Nasza cu-
downa klasa 3A”.

– Przypomnijmy sobie, jak tworzyliśmy prezentację – za-
proponował nauczyciel. 

– Pracę nad tworzeniem prezentacji należy zaczynać od 
układania planu, – powiedziała Ania. – Przemyślałam to, co 
konkretnego mam powiedzieć o naszej klasie, w jakiej kolej-
ności, wymyśliłam tytuły do każdego slajdu, wybrałam obrazy 
i ułożyłam krótkie teksty.

– Po ułożeniu planu, można przystępować do tworzenia 
prezentacji komputerowej – kontynuował nauczyciel. – Jed-
nak należy pamiętać, że:

1. Proponowana ilość zdań na jednym slajdzie – do pięciu. 
Zdania powinny być krótkie – do ośmiu słów.

2. Tytuły slajdów muszą zwracać na siebie uwagę.
3. Dla wydzielenia głównej informacji na slajdzie należy 

stosować różne rozmiary i kolory tekstu.
4. Tekst slajdu powinien być czytelny. Na przykład ciemny 

tekst na jasnym tle i na odwrót.
Przed wyświetlaniem przygotowanej prezentacji kompute-

rowej ważne jest, by ją przeglądnąć i w razie potrzeby, skory-
gować. 

Jeśli wykona się wszystkie działania, to stworzona prezen-
tacja będzie efektowna i pożyteczna.

23. ETAPY 
TWORZENIA 

PREZENTACJI
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Mądralek opracował plan prezentacji o sobie i stworzył pre-
zentację komputerową. Jednak on nie zawsze uważnie słuchał 
na lekcji i nie wszystko wykonał prawidłowo. Pomóż krasna-
lowi poprawić błędy.

1. Otwórz edytor prezentacji  PowerPoint.
2. Otwórz prezentację, którą wskaże nauczyciel.
3. Przeglądnij prezentację i przeanalizuj ją:

 • Czy nie zapomniał Mądralek napisać na slajdzie tytuło-
wym tytuł prezentacji i swoje nazwisko?

 • Czy stosował on klawisz Shift przy wprowadzeniu pierw-
szej litery swego imienia?

 • Czy na każdym slajdzie jest napisany tytuł?
 • Czy rysunki nie zasłaniają tekstu na slajdzie?
 • Czy Mądralek nie zrobił błędów?

4. Znajdź slajd tytułowy i umieść go jako pierwszy.

Pracujemy z komputerem

PLANOWANIE

TWORZENIE
PRÓBA

Przegląd

Dopracowywanie
Tworzenie 

slajdów

Formowanie 
prezentacji

Dodawanie 
tekstu

Rozmieszczenie 
rysunków

Przygotowanie 
tekstu

Dobieranie 
zdjęć i

rysunków

Komponowanie 
materiałów
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5. Na drugim slajdzie zwiększ tytuł i napisz go zielonym 
kolorem.

6. Na trzecim slajdzie umieść obraz i tekst w taki sposób, 
aby rysunek nie zasłaniał tekstu.

7. Popraw błędy na czwartym slajdzie.
8. Zapisz prezentację i przeglądnij ją.

1. Obejrzyj schemat na str. 106. Opisz etapy tworzenia prezentacji 
komputerowej.

2. Opowiedz, co należy robić podczas planowania prezentacji.
3. Wymień reguły komponowania slajdów w prezentacji. Wyjaśnij 

na podstawie tekstu.
4. Przeglądnij prezentację i przeanalizuj, czy prawidłowo jest zro-

biona. Odpowiedź uzasadnij.

5. Stwórz prezentację o bezpiecznej pracy w Internecie. Wyświetl 
ją swoim kolegom z klasy.

Pytania i zadania

Podaj odpowiedzi na
postawione pytania z
matematyki. Przedstawiono 
mnożenie dwóch liczb. Napisz 
odpowiedź z prawa od znaku 
równa się. Stosuj prawą i lewą 
strzałki aby wpisać liczbę i 
klawisz Enter, aby potwierdzić 
swoją odpowiedź.

Pingwin Tuks
ma polać
kwiaty,  lecz
rurociąg nie 
pracuje.

Tytuł slajdu Kliknij i rysuj

GCompris – to ciekawie

Ćwiczenia na mnożenie
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1. Każde dziecko usiadło na krzesełku. Wolnych miejsc nie 
pozostało, a suma ilości nóg dzieci i nóżek krzesełek wynosiła 
42. Ile było krzeseł, a ile dzieci?

2. Chłopcy grali w piłkę nożną. Raptownie piłka trafiła w okno 
cioci Marysi. Okno się rozbiło. Po wyjaśnieniu przez ciocię, kto to 
zrobił, okazało się, że z trzech chłopców, tylko jeden powiedział 
prawdę. Kto rozbił okno?

3. Mądralek i Elzik zbierali małży.
– Daj mi jedną i każdy z nas będzie miał równą ilość! – powie-

dział Elzik. 
– Daj ty mi jedną, wtedy będę miał dwa razy więcej, niż ty – 

powiedział Mądralek.
Ile małży miał każdy z nich?

Paweł

Romek Sergiusz 

To nie ja To Paweł
Romek 

powiedział 
nieprawdę

DLA  DOCIEKLIWYCH
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– Dzisiaj porozmawiamy o wykonawcach i sposobach prze-
kazywania poleceń – powiedziała nauczycielka.

Wykonawca – obiekt, który wykonuje polecenia. 

Wykonawcami mogą być ludzie, zwierzęta. Wykorzystuje-
my też wiele urządzeń, które również wykonują polecenia. Są to 
współczesna mikrofalówka, telefon komórkowy, komputer itd.

Polecenie – rozkaz, wskazówka do wykonania okre-
ślonych działań. 

Polecenia są podawane zdaniami rozkazującymi. Taki spo-
sób podania poleceń nazywamy słownym.

Polecenia można podawać i innymi sposobami. Światła na 
skrzyżowaniu podają polecenia kierowcom za pomocą sygna-

24. POLECENIA
І WYKONAWCY
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łów świetlnych o różnych kolorach. A osoba stojąca na skrzy-
żowaniu – gestami. 

Polecenia można podawać za pomocą sygnałów dźwięko-
wych. Na przykład dzwonek w szkole – to polecenie do rozpo-
częcia czy zakończenia lekcji. A strzał z pistoletu – sygnał dla 
zawodników do rozpoczęcia zawodów.

W komputerze polecenia można podawać ustawieniem 
wskaźnika na symbol i podwójnym kliknięciem przycisku my-
szy. W taki sposób uruchomiamy programy. Polecenia można 
również podawać wybierając polecenia menu. 

 Polecenia, które może wykonywać wykonawca, tworzą 
układ poleceń wykonawcy. A poleceń, które nie należą do 
układu poleceń, on wykonać nie może.

Układ poleceń wykonawcy określa, jakie działania 
on może wykonywać. 

W klasie 2. zapoznaliście się z komputerowym wykonaw-
cą Rudym Kotem. Przypomnijmy niektóre polecenia z jego 
układu poleceń.
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Działanie Polecenie Przeznaczenie

Mówi Wykonawca mówi 
„Cześć!”

Porusza 
się

Wykonawca przesuwa 
się o 10 kroków

Skręca 

Wykonawca skręca w 
kierunku wskazanym – 
w lewo, w prawo, do 

góry, w dół

Rysuje

Wykonawca przy
przemieszczeniu zo-

stawia ślad, czyli rysuje 
odcinki

Nie
rysuje

Wykonawca przy
przemieszczeniu

nie zostawia śladu,
czyli nie rysuje

Zmienia 
się

Wykonawca zmienia 
swój rozmiar o
30 jednostek

Gra Wykonawca gra na 
wskazanym bębnie 

Poznaj historię o życiu rybek w akwarium.
1. Uruchom program Scratch.

Program  Scratch można uruchomić, wykorzystując 
znaczek  na Pulpicie albo odpowiedni rozkaz w 

Menu Głównym.

2. Otwórz plik pod nazwą Aquarium (Akwarium).

Pracujemy z komputerem
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Aby otworzyć plik:
1. W menu Plik wybierz polecenie Otwórz. 

2. W menu Otwórz projekt otwórz najpierw folder Wzor-
ce, następnie folder Animations.

3. Wybierz plik o nazwie Aquarium i kliknij przycisk OK.

3. Przeglądnij historię o życiu rybek.
Wykorzystaj przycisk Uruchom , który jest umie

szczony nad sceną.
Aby zatrzymać przeglądanie, wybierz przycisk Zatrzymaj 

wszystko .
4. Zapoznaj się z wykonawcami komputerowymi.
W dolnym prawym kącie okna programu można zobaczyć 

obrazy wszystkich wykonawców.
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5. Zamknij okno programu Scratch.

1. Podaj sposoby, którymi można podawać polecenia wykonaw-
com.

2. Podaj przykłady słownego podania poleceń.
3. Podaj przykłady podania poleceń za pomocą gestów, sygnałów 

dźwiękowych, sygnałów świetlnych.
4. W jaki sposób podaje się polecenia komputerowi? Wyjaśnij od-

powiedź na podstawie tekstu. Podaj przykłady menu komputero-
wych.

5. Podaj przykłady wykonawców i układów ich poleceń.

6. Zbadaj przeznaczenie przycisków . W jakim  
systemie najlepiej obserwować życie rybek w akwarium. Dla-
czego?

1. Przeglądnij pozostałe historie z folderu Wzorce. Który z 
nich podoba ci się najbardziej? Dlaczego?

2. Ułóż algorytm dla Rudego Kota, zgodnie z którym, przej-
dzie on kolejno 100 kroków w prawo, 50 kroków w dół, 100 kroków 

Pytania i zadania

DLA  DOCIEKLIWYCH
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w lewo i 50 kroków do góry. Po każdym skręcaniu rozmiar wyko-
nawcy powinien zmienić się o 20 jednostek. Następnie wykonaw-
ca musi zaczekać 3 s i pograć na bębnie, za każdym razem na 
innym.

Zapisz w zeszycie kolejność działań według wzoru.

Wykonawca Działania

Rudy Kot

Na rysunku przedstawiono algorytm, który powinien wykonać 
wykonawca.
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Ludzie często wykonują różne algorytmy, nie zwracając na 
to uwagi.

Algorytm – to kolejność poleceń. Algorytm może zawierać 
tylko te polecenia, które wykonawca może wykonać, to zna-
czy polecenia z układu poleceń danego wykonawcy.

Polecenia algorytmu są zapisywane kolejno jeden po dru-
gim. Dla ułatwienia polecenia są numerowane.

Już układałeś algorytm dla komputerowego wykonawcy 
Rudego Kota. Wykonując go, Rudy Kot mówił, zmieniał 
rozmiar i kolor, grał na bębnie, rysował.

Stworzony w Scratch algorytm nazywa się pro-
jektem.

Układać algorytmy można nie tylko dla Rudego Kota, a i 
dla innych wykonawców.

Różnych wykonawców możesz znaleźć w folderach:
        Animals                   Fantasy
    (Zwierzęta)                              (Fantastyczne istoty)

25. WYKONANIE 
ALGORYTMÓW
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  Letters (Litery)         People (Ludzie) 

Things (Rzeczy)

    
Transportation (Transport)

    
Algorytm umieszczenia nowego wykonawcy na planszy:

1. Wybierz przycisk . Otworzy się okno pod tytułem 
Nowy wykonawca.

2. W oknie Nowy wykonawca otwórz najpierw folder Ob-
razy, następnie folder z wykonawcami.

3. Przeglądnij wykonawców, wybierz potrzebny i kliknij 
przyciskiem OK.
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Stwórz własny projekt, w którym Rudy Kot i jego przyja-
ciel Pif odwiedzą różne miejsca historyczne Ukrainy. 

Najpierw rozmieścimy wykonawców na planszy i zapisze-
my projekt.

1. Uruchom program Scratch.
2. Umieść na planszy nowego wykonawcę.
Wybierz przycisk . W oknie Nowy wykonawca otwórz 

najpierw folder Obrazy, następnie folder Animals. Przegląd-
nij wykonawców w folderze Animals, poszukaj Pifa i kliknij 
przycisk OK.

3. Rozmieść wykonawców na planszy w taki sposób, jak to 
przedstawia rysunek.

4. W razie potrzeby zmień rozmiary wykonawców.
By zmienić rozmiary wykonawców, skorzystaj z instru-

mentów , które mieszczą się nad sceną.

W tym celu wybierz najpierw narzędzia, następnie 
wykonawcę. Aby zatrzymać działanie narzędzia, wy-
bierz dowolny punkt planszy.

5. Zapisz projekt pod tytułem Podróże Rudego Kota.

Pracujemy z komputerem
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Aby zapisać projekt:
1. Wybierz przycisk . Otworzy się okno pod tytułem Za-

pisz Projekt.

2. W oknie Zapisz Projekt otwórz folder Moje projekty.
3. W obszar Nowa nazwa pliku wprowadź nazwę projektu 

i wybierz przycisk OK.

1. Co nazywamy algorytmem? Jak zapisać algorytm?
2. Jakie polecenia może zawierać algorytm? Podaj przykłady wyko-

nawców i układy ich poleceń.
3. Pomyśl, czy będzie mógł wykonawca Uczeń klasy 1. wykonać 

taki algorytm:
 1. Oblicz iloczyn liczb 12 і 5.
 2. Oblicz iloraz liczb 36 і 9.
 3. Oblicz sumę otrzymanych wyników iloczynu i ilorazu.
 4. Podaj sumę nauczycielowi.
 Które z przeliczonych poleceń nie należą do jego układu? Odpo-

wiedź uzasadnij.

Pytania i zadania
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4. Znajdź w tekście algorytm umieszczenia na planszy nowego wy-
konawcy. Ile poleceń on mieści?

5. Przypomnij algorytm uruchomienia projektu i prezentacji. Ile po-
leceń zawiera każdy z algorytmów? Co mają wspólnego i czym 
się różnią?

6. Przypomnij algorytm zapisywania nowego projektu i algorytm 
zapisywania nowej prezentacji. Ile poleceń zawiera każdy algo-
rytm? Co mają wspólnego i czym się różnią?

1. Ułóż algorytm, w którym wykonawca Samochód rysuje 
prostokąt o bokach 80 kroków i 30 kroków. Sąsiednie boki prosto-
kąta powinny być różnego koloru, a przeciwległe – jednakowego. 

Na początku usuń Rudego Kota z planszy.
Do usuwania wykonawcy wykorzystaj narzędzie , znajdu-

jące się nad planszą.

2. Wiemy, że Sergiusz ma urodziny między 15 a 18 marca. 
Ile pytań należy zadać Sergiuszowi, aby dokładnie dowiedzieć 
się, kiedy on ma urodziny, jeśli na każde pytanie on będzie odpo-
wiadać tak lub nie?

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Olek odrabiał zadanie domowe, gdy do niego przyszli Mą-
dralek, Elzik i Ania. Elzik zapytał, jak Olek w domu przygoto-
wuje się do jutrzejszych lekcji. A Mądralek zaproponował, by 
ułożyć algorytm wykonania zadań domowych. 

Przyjaciele omówili polecenia tego algorytmu, kolejność 
ich działań i zapisali go. Co w wyniku tego wyszło.

Algorytm wykonania zadań domowych
1. Otwórz dzienniczek.
2. Określ, z których przedmiotów masz zadane zadania na 

jutro.
3. Określ, w jakiej kolejności należy wykonywać zadania do-

mowe z danych przedmiotów.
4. Przygotuj podręczniki i zeszyty z danych przedmiotów, 

piórnik.
5. Wykonaj zadania wymagające więcej pracy.
6. Wykonaj zadania z innych przedmiotów.
7. Włóż piórnik, podręczniki i zeszyty do plecaka.

26. ALGORYTMY 
W NAUCE
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– A jak rozwiązywałaś równania? – zapytał Elzik Anię. – Czy 
stosowałaś przy tym jakieś algorytm?

– Tak – odpowiedziała. – Na lekcji matematyki ułożyliśmy 
taki algorytm. Popatrz! – I Ania otworzyła swój zeszyt z mate-
matyki, w którym był zapisany algorytm rozwiązywania równań.

Algorytm rozwiązywania równań
1. Zapisz równanie.
2. Wyjaśnij, który z komponentów jest niewiadomy.
3. Przypomnij regułę znalezienia danego komponentu.
4. Ułóż wyrażenie, wykorzystując daną regułę.
5. Zapisz dane wyrażenie.
6. Oblicz wartość wyrażenia.
7. Sprawdź obliczenie.
8. Zapisz odpowiedź.

– A na lekcjach języka ukraińskiego możemy wykorzysty-
wać algorytmy? – zapytał Anię Mądralek. 

– Wiele reguł języka ukraińskiego można podawać w po-
staci algorytmu – odpowiedziała Ania.

Algorytm określenia budowy słowa
1. Przeczytaj słowo.
2. Wskaż końcówkę i temat słowa.
3. Wskaż rdzeń słowa.
4. Wyznacz przyrostek, jeżeli jest.
5. Wyznacz przedrostek, jeżeli jest.
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Kontynuujemy pracę z projektem Podróże Kota. Dzisiaj 
będziemy uczyć wykonawców chodzenia bez zatrzymywania 
się. Wykonawcy powinni wykonać takie działania:

Wykonawca Działania

Rudy Kot
Ciągle przesuwa się o 10 kroków. 
Jeśli dochodzi do końca planszy, 

wraca z powrotem

Pif
Stale przesuwa się o 10 kroków. 
 Jeśli dochodzi do końca planszy, 

wraca  z powrotem

Polecenia dla wykonawcy:
Działanie Polecenie Przeznaczenie

Porusza się Wykonawca przesuwa 
się, jeśli jest granica 

Wraca z 
powrotem

Wykonawca dochodzi do 
powrotem końca planszy 

i wraca z powrotem

Powtarza 
działania

Wielokrotne wykonanie
poleceń, umieszczonych 

w środku
Zaczyna 

wykonywać 
algorytm 

Po wybraniu  wyko-
nawcy zaczynają wyko-

nywać algorytm

1. Uruchom program Scratch.
2. Otwórz projekt Podróże Kota.

Otwórz menu Plik i wybierz polecenie Otwórz.

Pracujemy z komputerem
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3. Nauczymy Rudego Kota i Pifa przesuwać się o kilka 
kroków.

Przed układaniem algorytmu dla wykonawcy, należy 
wybrać go ze spisu pod planszą. Wykonawcę zaznacza 
się niebieską ramką.

Na rysunku przedstawiono algorytm, który powinien wy-
konać każdy z wykonawców.

Wybierz pod planszą Rudego Kota, przejdź do wkładki Pro-
gram i ułóż algorytm, podobny do przedstawionego na rysunku.

Teraz wybierz pod planszą Pifa, przejdź do wkładki Pro-
gram i ułóż algorytm, podobny do przedstawionego na rysunku.

Uruchom projekt – wybierz przycisk . Obserwuj ruch 
wykonawców. O ile kroków oni się przesunęli?

4. Nauczymy Rudego Kota i Pifa poruszać się po planszy 
bez zatrzymywania się.

Na rysunku przedstawiono algorytm, który powinien wy-
konać każdy z wykonawców.
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Wybierz pod planszą Rudego Kota i przejdź do wkładki 
Program.

W lewej części okna wybierz grupę Sterowanie. 
Przeciągnij polecenie Zawsze do środkowej części i umieść 

w niej już istniejące polecenia.
Wybierz polecenie Wykonanie i uruchom projekt.

Jeśli wykonawca porusza się po planszy nogami, wy-
bierz przycisk  w górnej części okna programu. 

Następnie wybierz pod planszą Pifa, przejdź na wkładkę 
Skrypty i zmień algorytm, podobnie jak na rysunku.

Wybierz polecenie Wykonanie i uruchom projekt.

5. Zapisz projekt.

Aby zapisać zmieniony projekt wybierz przycisk .

1. Zaproponuj swój algorytm wykonania zadania domowego.
2. Przypomnij dwie reguły z języka ukraińskiego, których nauczyłeś 

się w ostatnim czasie, podaj je w postaci algorytmów.
3. Ułóż algorytm znalezienia obwodu prostokąta według dotyczą-

cych długości i szerokości. Wykonaj go, gdy długość prostokąta 
wynosi 20 cm, a szerokość – 10 cm.

4. Przeczytaj algorytm rozbioru zdania.

Pytania i zadania
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Algorytm rozbioru zdania
1. Przeczytaj zdanie.
2. Określ, jakie ono jest według celu wypowiedzi.
3. Określ, jakie ono jest według intonacji.
4. Określ główne człony zdania i zaznacz: podmiot – jedną 

kreską, orzeczenie – dwoma.
5. Określ drugorzędne człony zdania i zaznacz je linią  

falistą.

 Wykonaj ten algorytm dla takiego zdania.

Wiosną ptaki przelotne wracają do domu.
5. Po zimie następuje wiosna, po wiośnie przychodzi lato, po le-

cie – jesień, i znów – zima. Podaj przykłady powtarzających się 
zjawisk, zachodzących w przyrodzie.

6. Opisz przeznaczenie polecenia Zawsze.

Nauczymy wykonawców Czerwoną Rybkę i Kraba stałego 
poruszania się.

Wykonawca Działania
Czerwona

rybka
Stale przesuwa się o 20 kroków.

Gdy dopłynie do końca planszy, wraca

Krab Stale przesuwa się o 20 kroków. Jeśli dopłynie
 do końca planszy, wraca

Zapisz projekt w celu dalszego wykorzystania.

DLA  DOCIEKLIWYCH
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– W życiu codziennym często spotykamy się z algorytma-
mi, – zauważyła Ania. – Idąc do szkoły, muszę przejść przez 
jezdnię. Automatycznie wykonuję algorytm przejścia jezdni 
przez jezdnię bez świateł.

Algorytm przejścia przez ulicę bez świateł
1. Zatrzymaj się obok chodnika.
2. Popatrz się w lewo.
3. Poczekaj, aż z lewej strony przejadą wszystkie pojazdy.
4. Przejdź do środka jezdni.
5. Popatrz w prawo.
6. Poczekaj, aż z prawej strony przejadą wszystkie pojazdy.
7. Przejdź jezdnię do końca.

27. ALGORYTMY 
W NASZYM ŻYCIU
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– A ja ułożyłem algorytm zorganizowania wycieczki – po-
wiedział Elzik.

Algorytm wycieczki na farmę strusi
1. Spotkanie z grupą obok autokaru w określonym miejscu i 

czasie.
2. Wsiadamy do autokaru.
3. Po drodze do punktu przeznaczenia słuchamy przewod-

nika.
4. Oglądamy farmę strusi.
5. Fotografujemy ciekawe miejsca na farmie.
6. Oglądanie fragmentów filmu o życiu strusi na farmie.
7. Odwiedzamy sklep z upominkami.
8. Wracamy do autokaru.
9. Zapisujemy do dzienniczka swoje wrażenia z wycieczki.

– A nasza klasa wyjeżdżała na wycieczkę do studia filmo-
wego, gdzie nam opowiadali o tym, jak powstają bajki, – po-
wiedziała Ania. 

Malarze tworzą dużo rysunków, na których rysują różne ge-
sty namalowanych postaci.
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Do tworzenia animacji takie obrazy wyświetlane są kolejno 
z wielką prędkością.

Animację w Scratch też tworzy się za pomocą szybkiej 
zmiany obrazów.

Każdy wykonawca może przyjmować różne pozy, 
gesty, może wykonywać różne ruchy, miny, może 
zmieniać swój wygląd zewnętrzny.

Obrazy wykonawcy można zobaczyć na wkładce Obrazy.

Do zmiany obrazów wykonawcy wykorzystuje się polece-
nie grupy Wygląd.

Animujemy ruch Rudego Kota i Pifa.
1. Wybierz polecenie wykonania i uruchom program Scratch.
2. Otwórz projekt Podróże Rudego Kota.
3. Dodaj nowy obraz Rudego Kota i Pifa.

Dodaj 
obraz

Usuń  
obraz 

Pracujemy z komputerem
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Ze spisu wykonawców wybierz Rudego Kota, przejdź do 
wkładki Program i zmień algorytm – dodaj polecenie kolejny 
obraz.

Aby dodać kolejny obraz:
1. Wybierz przycisk Importuj. Otworzy się okno pod tytułem 

Importuj obraz.
2. W oknie Importuj obraz najpierw otwórz folder Obrazy, 

następnie Animals.
3. Znajdź potrzebny obraz wykonawcy i wybierz przycisk OK.

W spisie wykonawców wybierz Pifa, przejdź do wkładki 
Obrazy i dodaj nowy obraz tego wykonawcy.

4. Nauczymy Rudego Kota i Pifa zmieniać obrazy.
W spisie wykonawców wybierz Rudego Kota, przejdź do 

wkładki Program i zmień algorytm kolejnego obrazu.
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Następnie wybierz pod planszą Pifa, przejdź do wkładki 
Program i zmień algorytm, jak przedstawiono na rysunku.

5. Wybierz polecenie wykonania i uruchom projekt – wy-
bierz przycisk . Obserwuj ruch wykonawców. Co zmieniło 
się?

Aby zatrzymać wykonanie projektu, wybierz przy-
cisk .

6. Zapisz projekt by móc do niego wrócić.

1. Ułóż algorytm przygotowania swojej ulubionej potrawy.
2. Gdy Ania rysowała ilustracje do wiersza, przyjaciele stworzyli al-

gorytm do mycia naczyń, które zostały po wypiciu herbaty.
Algorytm mycia naczyń przez Elzika po wypiciu herbaty
1. Wyczyść talerzyki z resztek jedzenia.
2. Wyczyść kubki z resztek herbaty.
3. Weź na gąbkę kilka kropel płynu do mycia naczyń.
4. Umyj gąbką naczynia w ciepłej wodzie.
5. Wypłucz naczynia w zimnej wodzie.
6. Powycieraj czyste naczynia ręcznikiem.

Jakie polecenie opuszczono w tym algorytmie?

Pytania i zadania
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3. Ułóż algorytm umieszczenia na planszy nowego wykonawcy i al-
gorytm dodawania obrazu wykonawcy. Z Ilu kroków składa się 
algorytm? Co jest wspólnego w tych algorytmach?

4. Przeglądnij algorytm dla Rudego Kota. Ile poleceń zawiera algo-
rytm?

 Zapisz kolejność działań według wzoru.

Wykonawca Działania
Rudy Kot

 Jaką figurę narysuje Rudy Kot?
5. Jakim poleceniem można zmieniać obrazy wykonawcy?
6. Wyjaśnij, w jakim celu wykorzystuje się różne obrazy wykonawców.
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1. Animuj ruch Kraba.
Wybierz w spisie wykonawców Kraba. Przejdź do wkładki Ob-

razy i dodaj nowy obraz. 
Na rysunku przedstawiono algorytm, który powinien wykonać 

wykonawca.

Wybierz polecenie wykonania i uruchom projekt kliknięciem 
.

Zapisz projekt w celu następnego wykorzystania.

2. Zmieniać obrazy można nie tylko kolejno, ale również w do-
wolnym porządku. Dlatego należy wykorzystać polecenie Zmie-
niać obraz na z grupy Wygląd. Do ustalenia kolejnego obrazu 
i wykonawcy należy otworzyć spis i wybrać obraz, który będzie 
kolejny po wykonaniu danego polecenia.

Wprowadź zmiany do projektu Podróże kota i ustal dowolną 
zmianę obrazów wykonawców.

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Na lekcji informatyki nauczycielka zaproponowała ucz
niom, by uważnie przeanalizowali dane algorytmy i znaleź-
li w nich błędy: opuszczone polecenie, zbędne polecenie czy 
niepoprawną kolejność poleceń.

Pierwszy z algorytmów.
Miś Puchatek ułożył algorytm wyciągania miodu z uli. W 

nim jest zbędne polecenie. Które z nich?

Algorytm „Wyciągania miodu z uli”
1. Umieść Prosiaczka w baloniku 

niebieskiego koloru.
2. Pochodź wokół drzewa z baloni-

kiem nad głową.
3. Podnieś się na baloniku do góry 

do ula, schowanego w dziupli 
drzewa.

4. Zaglądnij do dziupli.
5. Zaśpiewaj piosenkę o tym, że 

przyleciała chmurka, a nie niedź-
wiedź.

6. Włóż łapę do ula tak, aby pszczo-
ły tego nie zauważyły.

7. Nabierz łapą miodu.
8. Wróć na ziemię.
Przeanalizuj następny algorytm. 

Który rozkaz w nim opuszczono?

28. ALGORYTMICZNA 
MOZAIKA
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ALGORYTMY I ICH WYKONAWCY

Algorytm „Lody”
1. Pójdź do kuchni.
2. Weź z lodówki lody.
3. Zdejm z lodów opakowanie.
4. Wyrzuć opakowanie do śmietnika.
5. Połóż na talerzu łyżeczkę.
6. Posyp lody orzeszkami.

A w tym algorytmie brakuje jednego polecenia i ich kolej-
ność jest niewłaściwa.

Algorytm „Przed wyjściem do szkoły”
   1. Wstań, gdy zabrzmi 
   dzwonek budzika.
   2. Zaściel łóżko.
   3. Wstań z łóżka.
   4. Zrób gimnastykę poranną.
   5. Umyj zęby.
   6. Umyj się.
   7. Ubierz się.
   8. Zjedz śniadanie.
   9. Włóż kurtkę lub płaszcz.
10. Włóż meszty czy buty.
11. Weź plecak.
12. Wyjdź z domu.
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Dzisiaj przygotujemy planszę do podróży Rudego Kota z 
Pifem. Dlatego zbierzemy obrazy historycznych miejsc Ukra-
iny i ułożymy algorytm zmiany tych obrazów podczas podró-
ży przyjaciół.

1. Otwórz program Scratch.
2. Otwórz projekt Podróże Kota.
3. Wybierz formowanie planszy.
Ze spisu wykonawców wybierz szkic planszy i przejdź do 

wkładki Tło. 
Aby sformować planszę:

1. Wybierz przycisk Importuj. Otwórz okno pod tytułem Do-
dać tło.

2. W otwartym oknie, wybierz potrzebny folder i wybierz tło.

Dodaj

Anuluj

4. Wykorzystując algorytm, dodaj jeszcze kilku obrazów 
historycznych miejsc Ukrainy.

Przeglądnij obraz na wkładce Tło. Anuluj białe tło – wy-
bierz przycisk .

5. Ułóż algorytm zmiany obrazów.

Pracujemy z komputerem
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W spisie pod planszą wybierz szkic planszy, przejdź do wkład-
ki Program i ułóż algorytm, jak przedstawiono na rysunku.

6. Wybierz polecenia wykonania i uruchom – kliknij przy-
cisk . Obserwuj ruch wykonawców. Co się zmieniło?

1. Ania ułożyła algorytm do nauki wiersza na pamięć. Czy wszystko 
napisała prawidłowo? Odpowiedź uzasadnij.

Algorytm do nauki wiersza na pamięć
1. Przeczytaj wiersz wyraźnie.
2. Wyobraź sobie to, co przeczytałeś.
3. Odszukaj nieznane słowa.
4. Popracuj ze słownikiem.
5. Powiedz wyraźnie wiersz z pamięci.
6. Jeszcze raz przeczytaj wiersz.
7. Podziel go na części, by łatwiej zapamiętywać.
8. Naucz się kolejno każdej części wiersza.
9. Połącz wyuczone części w całość.

2. Ułóż algorytm, zrób w nim specjalnie 1–2 błędy. Zaproponuj ko-
ledze z klasy, by znalazł te błędy.

3. Znajdź w tekście algorytm dodawania nowego obrazu wyko-
nawcy i algorytm formowania planszy. Ile poleceń zawiera każ-
dy z algorytmów? Co w nich jest wspólnego i czym różnią się 
algorytmy?

Pytania i zadania
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1. Zbadaj, jakie polecenia grup Wygląd, Ruch i Sterowanie 
można wykorzystać podczas pracy z tłem.

2. Ułóż i wykonaj algorytm, w którym zobaczymy ruch bajecz-
nych smoków podobny do lotu, podczas którego smok wydycha 
ogień.

Umieść na wkładce Obrazy obrazy dwóch smoków – zwykłe-
go i tego, który wydycha ogień (folder Fantasy). Wybierz formo-
wanie planszy.

3. Stwórz projekt, w którym wykonawca Ośmiornica nie tylko 
stale się porusza, a i zmienia swój kolor.

Zapisz w zeszycie kolejność działań według wzoru.

Wykonawca Działania
Ośmiornica

Na rysunku przedstawiono algorytm, który ma być wykonany 
przez wykonawcę Ośmiornicę.

DLA  DOCIEKLIWYCH



TWORZENIE 
PROJEKTÓW 

Rozdział 6
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– Pamiętacie, Elzik opowiadał o niezwykłych kwiatach ro-
snących na planecie Słonecznych Płomyków, o pięknej rabat-
ce rosnącej obok szkoły? – przypomniał Mądralek. 

– Oczywiście, i nasza szkoła powinna być ładna i przytulna 
nie tylko od środka, ale i na zewnątrz – zauważyła nauczycielka. 

Szkolne podwórko powinno być uporządkowane, czyste i 
ładne. Aby każdy wiedział, że nasza szkoła jest najlepsza i my 
szczycimy się nią!

Uczniowie muszą dbać o szkolne podwórko, utrzymywać 
na nim czystość.

 

29. PROJEKT 
„RABATKA NASZYCH 

MARZEŃ”
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– Stwórzmy rabatkę obok naszej szkoły – zaproponowała 
Ania.

– A jakie będą rozmiary i kształt rabatki? – zaczęli rozma-
wiać uczniowie. Jakie kwiaty lepiej posadzić? Gdzie jaką ra-
batkę umieścić? 

– Widzę, że idea tworzenia szkolnej rabatki spodobała się 
wszystkim. Proponuję stworzyć projekt „Rabatka naszych 
marzeń” – powiedziała nauczycielka. 

Dzieci jednogłośnie podtrzymały propozycję.

Projekt – to problem, który należy rozwiązać i ko-
niecznie przedstawić końcowy wynik.

– Teraz powinniśmy określić cel naszego projektu. Na przy-
kład może być to kształt rabatki i wybór roślin do posadzenia 
na niej. A celem projektu będzie tworzenie szkolnej rabatki, 
która upiększy nasze szkolne podwórko.

Celem projektu będzie to, co chcemy otrzymać w 
wyniku jego wykonania.

Kolejna sprawa do omówienia – to zadania do realizacji 
projektu.

Zadaniem projektu będą działania, które należy 
wykonać dla osiągnięcia celu.

Kształt i rozmiary rabatki są bardzo ważne. Rabatka może 
być w postaci okręgu, elipsy, prostokąta, wielokąta, lub mieć 
dowolny kształt.
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Żeby nasza rabatka kwitła przez całe lato, ważny jest dobór 
roślin według czasu ich kwitnięcia. Trzeba też uwzględnić wa-
runki ich wzrostu. 

Aby stworzyć rabatkę, postępujemy tak:
 • przeprowadzimy ankietę wśród uczniów naszej szkoły i 

dowiemy się, czy jest nam potrzebna szkolna rabatka;
 • przeprowadzimy konkurs rysunków wśród uczniów „Ra-

batka naszych marzeń”;
 • dowiemy się z encyklopedii, czasopisma i z Internetu, ja-

kie rośliny rosną w naszej miejscowości;
 • określimy kształt i rozmiary rabatki, opracujemy jej 

schemat;
 • wybierzemy rośliny zgodnie ze schematem rabatki;
 • zbierzemy i opracujemy materiał, aby wykorzystać na 

lekcji wychowawczej i zebraniu rodziców;
 • stworzymy rabatkę na szkolnym podwórku.
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– A jak będziemy to wykonywać wszyscy razem? – zainte-
resował się Mądralek.

Podzielmy się na grupy, zaproponował nauczyciel.
Grupa „Badacze” będzie badać właściwości roślin naszej 

miejscowości, szukać ciekawych faktów, zdjęć i ilustracji.
Grupa „Płomyki” ułoży krzyżówki, rebusy, wybierze pyta-

nia do konkursu, stworzy rysunki rabatek. 
Grupa „Dziennikarze” przeprowadzi ankietę „Rabatka na-

szych marzeń – jak ją widzimy?”, uporządkuje materiały z po-
szukiwań i przedstawi otrzymane wyniki.

Pracować nad projektem będziemy miesiąc – skończył roz-
mowę nauczyciel.

Przeprowadzić
odpytywanie 
uczniów

Dowiedzieć się o roślinach 
swojej miejscowości

Przedstawić wyniki

Przeprowadzić konkurs 
rysunków

Określić kształt 
i rozmiary rabatki

Stworzyć 
rabatkę

Wybrać rośliny

Opracować schemat
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Zapoznaj się z prezentacją komputerową „Kształty rabatek”.
1. Otwórz prezentację, którą wskaże nauczyciel.
2. Uważnie przeglądnij prezentację.

Aby przejść do kolejnego slajdu stosuj klawisz Enter.
Aby wrócić do poprzedniego slajdu, stosuj klawisz  

Backspace.

3. Przeanalizuj:
 • Czy jest wskazany na slajdzie tytułowym tytuł prezentacji 

i nazwisko autora?
 • Czy na każdym slajdzie jest tytuł?
 • Czy prawidłowo został wybrany tekst i rysunki? Czy od-

powiadają one tytułowi slajdu?
 • Czy nie za dużo jest tekstu na slajdzie?
 • Czy są błędy w tekście?

4. Zapisz w zeszycie nazwy głównych kształtów rabatek i 
narysuj je.

1. Przypomnij, co wiesz o roślinach swojej miejscowości, kształcie 
rabatek. O czym chciałbyś jeszcze dowiedzieć się, pracując nad 
tematem projektu? Co umiesz robić, by rozwiązać problem? Wy-
pełnij w zeszycie taką tabelę.

Wiem Chcę dowiedzieć się Umiem

Pracujemy z komputerem

Pytania i zadania
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2. Przeprowadź ankietę wśród swoich kolegów na temat  
„Rabatka twoich marzeń – jaka ona jest?”. Zapisz w zeszycie 
ilość odpytanych przez ciebie uczniów, ilość uczniów, dla których 
pomysł uporządkowania podwórka jest ważny. Policz uczniów, 
którzy nie przejmują się danym problemem.

3. Narysuj w bloku rysunkowym rabatkę swoich marzeń.

1. Dowiedz się od rodziców, jakie rośliny rosną na rabatkach 
w twojej miejscowości. Zapisz w zeszycie ciekawe wiadomości o 
tych roślinach w postaci takiej tabeli.

№ Nazwa rośliny Kolor Wysokość Wieloletnie

2. Omówcie ważne problemy swojej klasy. Który z nich chciał-
byś rozwiązać? Zapisz w zeszycie tytuł swego projektu, podaj 
cel, określ główne zadania w postaci:
Tytuł projektu ___________________________________________
O czym chcę się dowiedzieć ______________________________
Cel projektu ____________________________________________
Zadanie projektu ________________________________________
Dla kogo będzie pożyteczny projekt _________________________
Z kim będę wykonywać projekt _____________________________

3. Nazar, Andrzej i Jurek zbudowali z papieru samolocik, 
żabkę i łódź. Jaką zabawkę zbudował każdy z chłopców, jeśli 
Nazar nie budował samolociku i żabki, a Andrzej zbudował nie 
samolocik?

DLA  DOCIEKLIWYCH



146

Po lekcjach Mądralek z innymi uczestnikami grupy „Bada-
cze” zebrali się, by omówić, gdzie mają szukać ciekawych wia-
domości, zdjęć i ilustracji na temat roślin swojej miejscowości.

– Uważam – poważnie powiedział Mądralek – że najpierw 
należy poznać wszystkie rośliny, rosnące w naszej miejscowo-
ści. Następnie spośród nich należy wybrać rośliny, kwitnące w 
różnych miesiącach i nie wymagające pielęgnacji.

30. SZUKAMY CIEKAWE 
WIADOMOŚCI
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Szukać ciekawych wiadomości zaczniemy w szkolnej i do-
mowej bibliotece, dodatkowe wiadomości możemy znaleźć w 
Internecie. W domu przeglądniemy naukowe programy tele-
wizyjne. W razie potrzeby poprosimy o konsultację nauczy-
cieli i rodziców.

– Wiecie, że potrzebnych wiadomości w Internecie szuka-
my, dobierając słowa czy wyrażenia kluczowe – kontynuował 
Mądralek. – Dlatego, aby znaleźć ciekawe wiadomości, zdję-
cia i ilustracje należy dobierać słowa kluczowe.

Dzieci odwiedziły bibliotekę szkolną, gdzie je przyjęła pani 
Inna. Ona przypomniała:

– Pamiętacie, że poszukiwanie książek i czasopism należy 
zaczynać od badania katalogów. W nich znajduje się zbiór in-
formacji o książkach w bibliotece:

 • jeśli znacie nazwisko autora książki, a nie znacie jej ty-
tułu, zwróćcie się do katalogu alfabetycznego. W nim są 
ułożone wszystkie nazwiska autorów w układzie alfabe-
tycznym;

 • jeśli interesuje was konkretny temat, na przykład „Rośliny 
Podkarpacia” – zwróćcie się do katalogu tematycznego.

Pani Inna też opowiedziała dzieciom o regułach opisywania 
znalezionych materiałów:

 • dla książki – autor, nazwa artykułu, gdzie, kiedy i przez 
kogo wydana książka (nazwa wydawnictwa);

 • dla artykułu – autor, nazwa artykułu, nazwa czasopisma, 
data opublikowania i strony;

 • dla adresów stron – autor artykułu, nazwa, data przegląda-
nia artykułu, adres strony.

Pamiętajcie, że wykorzystanie wiadomości bez po-
dania nazwiska autora nazywa się plagiatem. To zna-
czy to samo, co kradzież! 
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Pani Inna zaproponowała „Badaczom”, by zapisywali zna-
lezione wiadomości w takiej postaci. 

Mama Ani opowiedziała, że sadzi aksamitki, malwy, bła-
watki, nagietki, mak i rutę.

Znajdź obrazy tych roślin i zapisz je w komputerze, by móc 
ponownie wykorzystać.

1. Otwórz przeglądarkę, którą wskaże nauczyciel.
2. Wprowadź adres kidzsearch.com i kliknij klawiszem 

Enter. Otworzy się główna strona układu wyszukującego.
3. W specjalny obszar wprowadź słowa lub wyrażenia klu-

czowe i kliknij przycisk Search.

Pracujemy z komputerem

Kwitną od czerwca i do mrozów. 
Spotykamy żółte, pomarańczowe,
czerwono-brązowe,
jednobarwne i z plamami.

Pytania: jakie rośliny rosną w naszej miejscowości?
Słowa kluczowe: rośliny Podkarpacia.
Nazwa Źródła Ciekawe wiadomości

Aksamitki
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Słowa kluczowe rozdzielamy spacją, a wyrażenie 
kluczowe piszemy w cudzysłowie. 

4. Zapisz rysunek w folderze, który wskaże nauczyciel.

Otwórz menu kontekstowe i wybierz polecenie Za-
pisz rysunek.

Jeśli chcesz wrócić do poprzedniej strony, kliknij 
przycisk Wstecz .

5. Zapisz do zeszytu wiadomości o znalezionej stronie w 
postaci:

Nazwa strony _____________________________________________
Adres strony ______________________________________________
Opis strony _______________________________________________
_________________________________________________________

1. Poszukaj w sieci Internet obrazy roślin twojej miejscowości. 
Zapisz w zeszycie wiadomości o znalezionych stronach w po-
staci:

Nazwa strony _____________________________________________
Adres strony ______________________________________________
Opis strony _______________________________________________
_________________________________________________________

Pytania i zadania
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2. Poszukaj w książkach, czasopismach wiadomości o roślinach 
twojej miejscowości. Przygotuj opowiadanie o tym w klasie.

3. Mądralek zapisał się do grupy „Badacze”. Pomóż Mądralkowi 
zdecydować, jakie przedmioty będą mu potrzebne w pracy nad 
projektem.

1. Jakie kwiaty rosną obok twego domu wiosną, a jakie – la-
tem i jesienią?

2. Ułóż pytania o roślinach twojej miejscowości.
3. Ułóż rebusy o roślinach twojej miejscowości.

DLA  DOCIEKLIWYCH
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Grupa „Dziennikarze” przeprowadziła ankietę wśród ucz
niów i wyjaśniła, że prawie wszyscy uczniowie marzą o ra-
batce na szkolnym podwórku. Grupa „Badacze” dowiedziała 
się, jakie rośliny rosną w naszej miejscowości, wybrała wśród 
nich łatwe w uprawie i z różnymi terminami kwitnięcia. 

A grupa „Płomyki” zwróciła się do nauczyciela biologii z 
prośbą, by pomógł zbudować schemat rabatki i prawidłowo 
wybrać rośliny. 

– Szkolna rabatka będzie nas cieszyć od kwietnia do paź-
dziernikalistopada – wyjaśnił nauczyciel biologii. – Dlatego 
należy ją projektować tak, aby rośliny kwitły kolejno jedna po 
drugiej. 

Rośliny powinny być różnej wysokości. Na przedzie posa-
dzimy kwiaty najmniejsze, w środku – średniej wysokości, a z 
tyłu – wysokie.

Jeśli wasza rabatka będzie umieszczona pośrodku szkolne-
go podwórka, to rośliny należy sadzić tak, aby cieszyły one 
oko ze wszystkich stron.

31. BADAMY 
PROJEKT
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Jeśli rabatka znajduje się obok ściany czy ogrodzenia, to 
rośliny należy sadzić tak:

Nauczyciel biologii zaproponował uczniom, by razem 
omówili rysunki rabatek, wykonane przez nich w blokach 
rysunkowych.

– Popatrzcie się na rysunek Ani – powiedział nauczyciel 
biologii. – Zwróćcie uwagę na kształt rabatki i miejsce jej roz-
mieszczenia. Rabatka będzie obok ogrodzenia, dlatego Ania 
zaproponowała sadzić:

 • z tyłu – malwy i słoneczniki;
 • pośrodku rabatki – maki, rutę i bławatki;
 • z przodu – barwinek, nagietki i dzwoneczki.
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Ania narysowała schemat swojej rabatki. 

Słoneczniki Malwy

Maki Bławatki Ruta 

Nagietki Barwinek Dzwoneczki

300 cm

25
0 

cm

Przypomnij, jak pracuje się z edytorem grafiki Tux Paint. 
Do tworzenia rysunków wykorzystywałeś szablony, pędzle i 
gumkę. Umiesz kolorować obrazki, podpisywać rysunki i ich  
fragmenty.

Narysuj schemat swojej rabatki.

1. Opowiedz, jakie znasz kształty rabatek.
2. O jakich regułach sadzenia roślin się dowiedziałeś?
3. Omówcie, czym różnią się, a w czym są podobne rabatki na ry-

sunkach str. 151 i str. 152.
4. Zapisz w zeszycie nazwy roślin, jakie planujesz sadzić.

Pracujemy z komputerem

Pytania i zadania
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1. Uczniowie grupy „Płomyki” zrobili z kolorowego papieru 
szablony różnych rabatek na podwórko szkolne. Zrób również 
szablon rabatki swoich marzeń.

2. W jakich miejscach podwórka szkolnego można rozmie-
szczać rabatki? Zrób szablon lub narysuj schemat szkolnego  
podwórka.

DLA  DOCIEKLIWYCH
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– Pracując w bibliotekach szkolnej i domowej, w Interne-
cie, wykorzystując pomoc rodziców i nauczycieli, zebraliście 
ciekawy materiał do projektu „Rabatka naszych marzeń” – 
zwrócił się do dzieci nauczyciel. Pozostało nam go opraco-
wać, przedstawić projekt na zebraniach rodzicielskich i zrobić 
na szkolnym podwórku rabatkę naszych marzeń. 

Dlatego najpierw przygotujemy prezentację komputerową i 
ustne wystąpienie.

Prezentacja komputerowa powinna zawierać takie części:
1. Slajd tytułowy, na którym jest wskazany temat projektu 

i jego autorzy.
2. Drugi slajd – z wskazanym celem i zadaniem projektu.
3. Trzeci slajd – ze schematem rabatki i wyjaśnieniem, ja-

kie kwiaty posadzono.

32. WYŚWIETLAMY 
PROJEKT

PREZENTACJA KOMPUTEROWA 

Slajd tytułowy

Drugi slajd – cel i zadanie projektu

Trzeci slajd – schemat rabatki i wyjaśnienie

Czwarty slajd – wnioski

Piąty slajd – spis wykorzystanych materiałów
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4. Czwarty slajd powinien zawierać wnioski, wyjaśnienia, 
co należy robić, aby wysadzić rabatkę.

5. Piąty slajd – spis wykorzystanych materiałów.
– Już wiecie, że przed wyświetleniem prezentacji koniecz-

ny jest jej przegląd, a w razie potrzeby, wprowadzenie do niej 
zmian – przypomniała nauczycielka. 

Przeglądając prezentację, zwróćcie uwagę na następujące 
sprawy:

 • treść prezentacji powinna zawierać cel i zadanie projektu;
 • przedstawiona informacja powinna być pożyteczna i cie-

kawa;
 • warto wykorzystywać krótkie zdania;
 • tytuły slajdów powinny zwracać uwagę;
 • na slajdach koniecznie muszą być zdjęcia i rysunki;
 • tekst na slajdach ma być czytelny;
 • w tekście nie powinno być błędów.

A teraz dokładnie opracujcie plan wystąpienia na zebraniu 
rodzicielskim – kontynuowała nauczycielka. – Powinien on 
zawierać wstęp, główną część i wniosek. Czas trwania wystą-
pienia: 5–7 min. 

PREZENTACJA KOMPUTEROWA 

Wyjaśniono cel i zadanie badania

Informacja pożyteczna i interesująca

Tytuły slajdów zwracają uwagę

Są zdjęcia i rysunki

Tekst bez błędów
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Zwróćcie uwagę na reguły przygotowania ustnego wystąpienia:
 • zaczynajcie swój występ od przywitania, podania nazwi-

ska, imienia, klasy i szkoły;
 • podajcie nazwę swego projektu, sformułujcie główną ideę 

i przyczynę wyboru tematu;
 • ustny występ, towarzyszący wyświetlaniu prezentacji, po-

winien dopełniać informację na slajdzie;
 • nie zachęca się do czytania tekstu występu;
 • podziękujcie słuchaczom za uwagę, a nauczycielowi – za 

pomoc w przygotowaniu projektu.
– Występem powinniście przekonać rodziców o potrzebie 

tworzenia rabatki na szkolnym podwórku – zakończyła swoją 
wypowiedź nauczycielka.

1. Wybierz polecenie wykonania i uruchom redaktora pre-
zentacji PowerPoint.

2. Na slajdzie tytułowym wpisz tytuł prezentacji i nazwisko 
jej autorów.

Wykorzystaj klawisz Shift dla wpisania wielkiej  
litery.

3. Wybierz sposób stworzenia ładnie wyglądającej pre
zentacji.

Wykorzystaj przycisk Tematy , znajdujący się w 
lewym górnym kącie okna PowerPoint. 

Pracujemy z komputerem
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4. Zgodnie z ułożonym przez ciebie planem dodaj potrzeb-
ną ilość slajdów.

Na wkładce Slajdy otwórz menu kontekstowe.
Wybierz polecenie Utwórz Slajd .

5. Na każdym slajdzie wprowadź tytuł i główny tekst, do-
daj ilustrację.

Jeżeli należy wstawić do tekstu wolny rząd, ustaw 
kursor na koniec poprzedniego rzędu i kliknij klawisz  
Enter.

Zawsze możesz anulować ostatnie działania. 
Dlatego wykorzystaj przycisk , znajdujący się w 

lewej części okna PowerPoint.

6. Zapisz prezentację i przeglądnij ją.

Aby przejść do kolejnego slajdu wykorzystaj klawisz  
Enter.

Aby wrócić do poprzedniego slajdu wykorzystaj  
klawisz Backspace.

1. Obejrzyj schemat na str. 156. Opowiedz, co powinna zawierać 
komputerowa prezentacja projektu.

2. Wyjaśnij na podstawie tekstu, jak stworzyć ładnie wyglądającą 
prezentację projektu.

Pytania i zadania
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3. Opowiedz, z jakich części składa się ustne wystąpienie.
4. Znajdź akapit, w którym opowiada się o regułach przygotowania  

do ustnego wystąpienia.
5. Przygotuj i zapisz w zeszycie sprawozdanie ze swojej pracy w 

projekcie „Rabatka naszych marzeń” w postaci:

Nazwa projektu __________________________________________
Dlaczego zainteresował mnie dany temat? _____________________
O czym nowym się dowiedziałem, czego się nauczyłem? _________
W jaki sposób szukałem informacji? __________________________
Jak zapisywałem informację? ________________________________
Jak przekazywałem informację? ______________________________
Co wykonałem dobrze? _____________________________________
Czego nie mogłem wykonać? ________________________________
Moje wrażenia z pracy w projekcie ___________________________

Grupa „Badacze” wyniki pracy nad projektem „Rabatka na-
szego marzenia” zbudowała w postaci prezentacji. W jaki spo-
sób można jeszcze pokazać wyniki swojej pracy? Odpowiedź  
uzasadnij.

Informacyjna 
deska 

Fotoalbum Książka zrobiona 
własnoręcznie

Plakat
Ekspozycja 
wirtualna Wystawa 

DLA  DOCIEKLIWYCH
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