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Lekcja utrwalająca - zajęcia komputerowe.  

Temat: Sprawdzian z zakresu wiedzy o programie i umiejętności obsługi edytora grafiki 

Paint.  

 Zakres treści:  
- korzystanie z narzędzi programu Paint,  

- otwieranie i zapisywanie plików,  

- tworzenie folderów,  

- wycinanie, kopiowanie i wklejanie fragmentów rysunku.  

 

Cele operacyjne:  
a) wiadomości i ich rozumienie 

uczeń potrafi wymienić narzędzia programu Paint,  

uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie folder, plik oraz opisać ich tworzenie i 

zapisywanie 

uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie wycinanie, kopiowanie i wklejanie 

fragmentów rysunku. 

b) umiejętności 

uczeń samodzielnie korzysta z narzędzi Paint przygotowując rysunki  

uczeń samodzielnie tworzy foldery i zapisuje pliki 

uczeń samodzielnie stosuje wycinanie, kopiowanie i wklejanie fragmentów rysunku 

 

Metody pracy:  

Praca z komputerem, krzyżówka 

 

Formy pracy: praca samodzielna ucznia 

 

Środki dydaktyczne: stanowiska komputerowe + oprogramowanie, projektor, nośniki pamięci 

masowej PenDrive 

Plan zajęć: 

1. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć i etapami jego realizacji. 

2. Uświadomienie uczniom celu zajęć.  

3. Realizacja poszczególnych etapów zajęć.  
4. Czynności końcowe – ocena efektów pracy.  

 

Zadanie 1. Utwórz folder Rozwiązania. W folderze Rozwiązania utwórz nowy folder i nazwij go 

swoim imieniem.  

Zadanie 2. W programie Paint: Narysuj jabłko. Użyj tylko narzędzia Aerograf. Pod narysowanym 

owocem umieść napis: jabłko Użyj tylko narzędzia Pędzel. Do utworzenia napisu wybierz kolor 

zielony. W lewym dolnym rogu rysunku zapisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę klasy, do której 

uczęszczasz. Użyj narzędzia Tekst. Wybierz czcionkę Arial o rozmiarze 14 punktów, w kolorze 

czerwonym. Napis umieść na żółtym tle. Zapisz plik pod nazwą jabłko.bmp w folderze 

Rozwiązania.  
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Zadanie 3. 

Narysuj kwadrat i skopiuj go jeszcze 3 razy. Kwadraty połącz ze sobą tak, aby przylegały do 

siebie tworząc jeden. Korzystając z możliwości kopiowania, utwórz szachownicę o rozmiarach 8 

na 8 pól (jedno pole to jedna kratka na szachownicy). Zmień kolor pól na czarny i czerwony. 

Zapisz plik pod nazwą szachownica.bmp w folderze utworzonym w zadaniu 1. 

 

Zadanie 4 . 

Wyjaśnij, czym różni się sposób zapisywania Zapisz od Zapisz jako.  

 

Zadanie 5.  

Uzupełnij krzyżówkę i wpisz hasło w wyznaczone pola.  
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Hasło:  

             

 

1. Narzędzie do malowania.  

2. Zapisujemy w nim dokumenty i pliki.  

3. Zaznaczony fragment rysunku zostanie usunięty, jeżeli wybierzemy opcję ……………. 

4. ……………… kolorów.  

5. Gdy nie wiesz, co zrobić, korzystasz z niej.  

6. Jeden z kształtów.  

7. Używamy jej, gdy chcemy coś wymazać. 

8. Naciśnięcie tego klawisza powoduje zatwierdzenie danej czynności.  

9. Narzędzie do usuwania znaków wstecz.  

10. Przycisk          oznacza …………….. 

11. Inaczej powielanie.  

12. Narzędzie przeznaczone do pisania w programie Paint.  

13. Aby umieścić plik na dysku komputera należy wybrać opcję ………………. 

 

Zapisanie prac na komputerze i ich ocena.  

 


