
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE – kl. I  
 

Karta pracy na semestr I 
 

Nazwisko i imię....................................................................... 

Temat Co potrafię? Ocena 
 

Pracownia komputerowa 
 

-wiem jak zachować się w pracowni komputerowej 
 - wiem, jakich zasad należy przestrzegać podczas pracy na komputerze  
–  potrafię przyjąć właściwą pozycję podczas pracy na komputerze  
– rozróżniam pożądane i niepożądane zachowania innych osób 

 

  Podstawowy zestaw komputerowy –  rozpoznaje i nazywam elementy podstawowego zestawu komputerowego 
 – wiem, jak uruchomić komputer 
 – wiem, jak rozpocząć pracę z płytą 
 – wiem, do czego służy pendrive i płyta 
 – rozwiązuje łamigłówki 

 

Pulpit -włączam samodzielnie komputer 
 – wiem, do czego służy mysz komputerowa – wiem, jak wyłączyć komputer  
– wiem, co to jest pulpit komputera oraz ikony  
– wiem jak uruchomić program komputerowy z menu Start 

 

Edytor grafiki. Prostokąt – uruchamiam edytor grafiki  
– wiem, czym jest edytor grafiki  
– wiem, że prostokąt znajduje się w grupie Kształty  
– wiem, do czego służy narzędzie Prostokąt w edytorze grafiki  
– korzystam z narzędzia Prostokąt w edytorze grafiki 
 – tworzę proste rysunki  
– układam figury w logicznym porządku 

 

  Edytor grafiki. Wypełnij kolorem –  wiem, do czego służy narzędzie Wypełnij kolorem w edytorze grafiki 
 –  samodzielnie korzystam z narzędzia Wypełnij kolorem w edytorze grafiki  
– wiem, jak zmienić kolor tła  
– doskonalę umiejętność liczenia  
–  posługuję się poznanymi narzędziami edytora grafiki zgodnie z ustalonymi zasadami 

 

Edytor grafiki. Trójkąt – wiem, że trójkąt znajduje się w grupie Kształty  
– samodzielnie wstawiam trójkąty i wypełnia je kolorem  
– wiem, do czego służy przycisk Rozmiar 
 – posługuję się poznanymi narzędziami edytora grafiki zgodnie z ustalonymi zasadami  
– tworzę, projektuje proste rysunki 
– prezentuję swoje prace 

 

Owal – wiem, do czego służy narzędzie Owal w edytorze grafiki – wie, do czego służy narzędzie Cofnij –  
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Poznajemy narzędzie edytora grafiki: Owal potrafię ułożyć w logicznym porządku elementy obrazka – wiem, jak zmienić szerokość i kolor 
wstawianych figur –  wiem, jaki program komputerowy wykorzystać do stworzenia prac plastycznych 

Poznajemy gotowe kształty edytora grafiki – wiem, że w grupie Kształty znajduje się wiele figur 
 – wiem, jak wstawić wybraną figurę 
 – wiem, jak zmienić kolor i grubość linii kształtu  
– wiem, jak wypełnić kształt kolorem 
 – tworzę prace według własnego projektu  
– rozwiązuję łamigłówki 
 – projektuję, wykonuje i prezentuje swoje prace 

 

Poznajemy narzędzia edytora grafiki: 
Ołówek i Gumka 

– korzystam z narzędzia Ołówek w edytorze grafiki 
 –  wiem, że narzędzie Gumka służy do usuwania fragmentów rysunku  
–  wiem, że narzędzia Ołówek i Gumka znajdują w grupie Narzędzia  
– tworzę proste rysunki wg proponowanych etapów  

 

Poznajemy narzędzia edytora grafiki: Pędzel – samodzielnie wybieram rodzaj Pędzla  
– wiem, do czego służy narzędzie Aerograf w edytorze grafiki  
–  samodzielnie korzystam z narzędzia Aerograf w edytorze grafiki  
– samodzielnie zmieniam szerokość pędzla  
– maluje obrazki w logicznym porządku 

 

Poznajemy narzędzia edytora grafiki: Linia – samodzielnie korzystam z narzędzia Linia w edytorze grafiki  
– wiem, że linia znajduje się w grupie Kształty 
 – wiem, jak postępować, aby kolor nie wylewał się poza kontur rysunku 
 – rozwiązuje problemy 
– wiem, jak wygląda flaga Polski  
– tworzę prace według własnego projektu 

 

Poznajemy narzędzia edytora grafiki: Lupa – wiem, do czego służy narzędzie Lupa w edytorze grafiki  
– korzystam z narzędzia Lupa w edytorze grafiki  
– wiem, jak zmniejszyć obraz 
 – wiem, do czego służą suwaki 
 –  stosuje lewy i prawy przycisk myszy komputerowej podczas używania narzędzia Lupa  

 

Poznajemy klawisze ruchu kursora –  wymieniam urządzenia, w których spotykamy klawiaturę dotykową  
– wskazuję położenie klawiszy ruchu kursora – wiem, jak korzystać z klawiszy ruchu kursora  
–  wiem, w którym kierunku klawisze ruchu kursora przesuną obiekt  

 

Poznajemy edytor tekstu i klawiaturę: 
klawisz Spacja 

– wiem, co to jest okno programu  
– wiem co to jest kursor  
– wiem, co to jest ikona i do czego służy 
 – wiem, do czego służy klawiatura komputera  
– samodzielnie uruchamiam edytor tekstu 
 –wiem, do czego służy klawisz Spacja 
 – wiem, że klawisz Spacja naciskamy jeden raz  
–  samodzielnie korzysta z klawisza Spacja i klawiszy literowych w edytorze tekstu 

 

 


