
 

Drodzy Rodzice! 

Proszę o informację, jeżeli państwo macie problem z komputerem (brak programu itp.), 

a dziecko nie ma możliwości wykonywania pracy na komputerze. 

 

 

Klasa II a, II b  

 

Temat lekcji: EDYTOR TEKSTU. PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI 
  

 Strona w zeszycie ćw. 38-39. 

 Numer ćwiczeń na płycie CD - zestaw 18 
ćwiczeń 

Cele lekcji: uczeń,  
– wie, do czego służą klawisze Delete, Enter, Alt 

– usuwa litery, wyrazy, całe zdania 

– przenosi wyrazy do nowego wiersza 

– stosuje w tekście wyróżnienia: Pogrubienie, Podkreślenie i Kursywę 

– zmienia kolor czcionki 

– pisze wielkie litery 
 

1. Praca z zeszytem ćwiczeń. 

• Uczniowie kolorują okienka tak, aby wskazywały poprawną odpowiedź. (WSPANIALE) 

 

 
 

2. Praca z komputerem. 

 

• Uczniowie uruchamiają edytor tekstu. Przepisują nazwy miejscowości nadmorskich. 

Stosują w nich podkreślenie. (Kołobrzeg, Świnoujście, Międzyzdroje, Łeba, Sopot, 

Jarosławiec) 

 

• Uczniowie w edytorze tekstu przepisują imiona i nazwiska sławnych Polaków. W każdym 

nazwisku stosują inny kolor czcionki. (Wisława Szymborska, Andrzej Wajda, Magdalena 

Abakanowicz, Adam Małysz) 

 

• Uczniowie w edytorze tekstu przepisują zdania. W każdym stosują inne wyróżnienie 

(podkreślenie, kursywę, pogrubienie). Zapisują pracę w swoim folderze pod nazwą 

Zimowe ferie. 

Łukasz spędził ferie w Niedzicy. 
Pojechał tam z rodzicami i siostrą. 

Zwiedził średniowieczny zamek Dunajec. 

 

3. Praca z płytą – zestaw 18. 
 

 

 



4. Podsumowanie. 
• Zadajemy pytania: 

– Jak nazywa się program służący do pisania w komputerze? (edytor tekstu) 

– Jak wywołać literę ź? (Alt prawy + x) 

- Jak wywołać literę ż? 
- Jak wywołać literę ó? 
- jak wywołać literę ł? 

- Jak nazywa się klawisz, którym można zrobić odstępy między wyrazami? (Spacja) 

 

PRACA NA OCENĘ 😉 

 
 Uczniowie uruchamiają wyszukiwarkę np: www.google.pl. 

Szykują informacji na temat sławnych Polaków z ćwiczenia 3. ze strony 39. 

– Wisława Szymborska:   Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. 

– Andrzej Wajda: reżyser filmowy i teatralny, Kawaler Orderu Orła Białego. 

– Magdalena Abakanowicz: rzeźbiarka, nauczycielka akademicka Uniwersytetu Artystycznego 

w Poznaniu. 

– Adam Małysz: skoczek narciarski i kierowca rajdowy, czterokrotny medalista olimpijski 

i czterokrotny mistrz świata. 

 Uczniowie zapisują informację o sławnych Polakach w edytorze tekstu.  

 

 Proszę rodzica o zrobienie zdjęcia pracy dziecka i wysłanie na e-mail: 

aga_informatyka@vp.pl lub, sms 696110394. 

 

Dziękuję za uwagę i współpracę😉 

Agnieszka Włodarczyk 
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