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Nazywam się Wioletta Hanus jestem nauczycielką matematyki i informatyki 

w Niepublicznym Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sołonce. Ukończyłam 

studia na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności matematyka 

nauczycielska z informatyką. W wolnych chwilach czytam książki, oglądam 

filmy. Lubię także podróże.  Można się ze mną skontaktować poprzez adres 

e mail:wiola.hanus@wp.pl 

Uczeń: 

1. zna podstawowe zasady bezpiecznej i zdrowej pracy przy komputerze; uruchamia program 

z wykazu programów w menu Start i poprawnie kończy pracę programu; zna zasady korzystania 

z menu programu; 

2. tworzy prosty rysunek w programie Paint, korzystając m.in. z narzędzi Prostokąt, Elipsa (Owal) 

i Wypełnij kolorem i zapisuje rysunek w pliku w folderze domyślnym 

3. pisze prosty tekst, korzystając z edytora tekstu, zapisuje wielkie litery i polskie znaki diakrytyczne 

(ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź), poprawia tekst, zapisuje dokument tekstowy w pliku w folderze 

4. stosuje metodę przeciągnij i upuść do zmiany rozmiaru i położenia okna 

5. tworzy rysunek, korzystając z narzędzi Aerograf i Pędzel, korzysta z możliwości wyboru koloru 

pierwszego planu i koloru tła; 

6. przegląda strukturę folderów w celu odszukania i otwarcia pliku, tworzy własne foldery; 

7. wprowadza napisy w obszarze rysunku – ustala parametry czcionki takie, jak: krój, rozmiar, kolor, 

pochylenie, pogrubienie, podkreślenie; odpowiednio zmienia kolor tła; 

8. odszukuje i odczytuje rysunek zapisany w pliku w folderze domyślnym, wprowadza zmiany 

i ponownie zapisuje rysunek pod tą samą nazwą 

9. samodzielnie wykonuje rysunki na zadany temat, używając poznanych narzędzi; zaznacza 

fragment rysunku i przenosi go w inne miejsce; 

10. tworzy jedną kopię oraz kilka kopii zaznaczonego fragmentu rysunku; 

11. kopiuje, wycina lub przenosi fragmenty rysunku w tym samym dokumencie lub innym, 

korzystając ze Schowka; wyjaśnia działanie Schowka 

12. tworzy rysunki, korzystając z narzędzi Ołówek i Linia, m.in. potrafi narysować linie równoległe; 

używa rozszerzonej palety kolorów 

13. zna kilka sztuczek ułatwiających komputerowe rysowanie, m.in. wie, jak narysować okrąg, linię 

poziomą lub pionową, jak wpisać rozmiar czcionki, którego nie ma na liście wyboru; 

14. korzysta z narzędzia Gumka do tworzenia ciekawych rysunków 

15. posługuje się programem Baltie w trybie Budowanie, tworząc sceny według poleceń podanych 

w ćwiczeniu, umieszcza przedmioty z Banków przedmiotów na scenie, usuwa przedmioty ze 

sceny, zastępuje i kopiuje przedmioty, tworzy sceny symetryczne; 

16. posługuje się programem Baltie w trybie Czarowanie, sterując obiektem (czarodziejem Baltie) na 

ekranie: w przód, w lewo, w prawo, wyczarowuje przedmioty z pomocą czarodzieja 

17. pisze proste programy w środowisku Baltie, używając podstawowych poleceń, według opisu 
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w podręczniku; pisze program sterujący czarodziejem: w przód, w lewo, w prawo oraz używając 

podstawowych poleceń, według opisu w podręczniku; 

22. programuje proste historyjki według opisu w podręczniku, stosując polecenia sekwencyjne 

i powtarzanie poleceń 

23. tworzy programy w języku Scratch z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, m.in. przesuwając 

obiekt (duszka) na ekranie i obracając o określony kąt; stosuje powtarzanie poleceń; zmienia tło 

sceny; dodaje nowe duszki, wyświetla napisy na scenie; 

24. otwiera program zapisany w pliku, testuje program pod względem zgodności z przyjętymi 

założeniami, sprawdza program dla przykładowych danych, modyfikuje go i zapisuje pod tą samą 

nazwą, w tym samym folderze; 

25. programuje proste historyjki, stosując polecenia sekwencyjne i powtarzanie poleceń 

26. tworzy program rysujący figury składające się z linii prostych i okręgów; 

27. tworzy program sterujący duszkiem na ekranie w czterech kierunkach, zależnie od naciśniętego 

klawisza – stosuje instrukcje warunkowe w programie, zmienia rozmiar i kolor pisaka, rysuje 

własną postać i własne tło; wczytuje je do programu;  

28. korzystając z możliwości edycji rysunków w programie Scratch, przygotowuje kostiumy dla 

duszka; tworzy prostą grę dla jednego gracza, polegającą na sterowaniu duszkiem na ekranie; 

określa warunki zakończenia gry, stosując polecenie warunkowe; 

29. wymienia przykładowe narzędzia i materiały, które dawniej służyły do pisania; 

30. wie, jak tworzy się akapity w nowym dokumencie tekstowym; ustawia wcięcie pierwszego 

wiersza akapitu; formatuje akapity według podanych reguł; 

31. stosuje wyrównywanie do środka, do lewej i do prawej oraz justowanie; zmienia odstęp między 

akapitami, stosuje interlinię, zmienia parametry czcionki (krój, rozmiar, kolor, pogrubienie, 

pochylenie); wstawia puste wiersze między akapitami; 

32. pisze krótki tekst (pół strony), stosując poznane zasady edycji tekstu; otwiera gotowy dokument 

tekstowy i modyfikuje go: poprawia błędy, zmienia parametry formatowania; zapisuje plik pod tą 

samą lub inną nazwą, wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, 

kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie 

33. poprawia błędy w istniejącym tekście według poleceń zawartych w ćwiczeniu; 

34. zna podstawowe zasady redagowania tekstu, m.in. prawidłowo stosuje spacje przy znakach 

interpunkcyjnych; stosuje listy wypunktowane i numerowane 

35. podaje przykłady zagadnień, na temat których można znaleźć informacje w Internecie; wyszukuje 

stronę internetową o wskazanym adresie; otwiera i przegląda wskazane strony internetowe 

w przeglądarce; 

36. korzysta z wyszukiwarki internetowej – wyszukuje strony zawierające określone słowo i kilka 

słów; wyszukuje hasła w encyklopedii internetowej; wyszukuje informacje w Internecie, 

korzystając z wyszukiwarki i portali internetowych 

37. zna kilka sztuczek ułatwiających wyszukiwanie informacji w Internecie, m.in. wie, jak wyszukać 

grafikę, znaleźć tekst piosenki; 

38. wymienia zagrożenia ze strony Internetu (m.in. strony obrażające godność osobistą, propagujące 

treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, 

propagujące przemoc, pomagające nawiązywać niewłaściwe kontakty; 

18. zna właściwości Baltiego (Widzialność, Czarowanie z chmurką, Szybkość); 

19. pisze proste programy, w których stosuje powtarzanie tych samych czynności; 

20. korzystając z opisu w podręczniku, ustala operacje, które powinny być ujęte w blok, oraz liczbę 

powtórzeń; wie, w jaki sposób zapewnić czytelność programu 

21. wczytuje scenę do programu i zapisuje program w pliku (pod tą samą nazwą i w tym samym 

folderze co scenę); 


