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WSTĘP 
  
 
 

Żeby swobodnie posługiwać się komputerem, trzeba posiąść pewną 

podstawową wiedzę o jego możliwościach i ograniczeniach, a także poznać 

sposoby komunikowania się z komputerem. 

 
Praca ta ma pomóc uczniowi korzystać z programu graficznego PAINT.  

Składa się ona z pięciu części: 

1. Wstęp. 

2. Podstawa programowa. 

3. Podstawowe zasady pracy z edytorem grafiki. 

4. Umiejętności i osiągnięcia ucznia. 

5. Scenariusze lekcji.  

Edytor grafiki Paint jest wyposażony w różne przybory i pomoce, dzięki 

czemu możemy w nim  tworzyć artystyczne dzieła, jak i kreślić rysunki 

mające charakter bardziej techniczny. Już w czasie jednej lekcji możemy 

nauczyć się posługiwać podstawowymi narzędziami środowiska Paint i 

swobodnie tworzyć w nim interesujące rysunki. I tym właśnie zajmę się w 

swojej pracy. 
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PODSTAWA PROGRAMOWA  Z INFORMATYKI W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ 
Cele edukacyjne 

Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem  

i technologią informacyjną 

Zadania nauczyciela i szkoły 

1. Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem  

      i technologią informacyjną 

2. Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane  

     z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania. 

Treści 

1. Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. 

2. Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania 

komputera w życiu codziennym 

3. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków  

     i motywów. 

4. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do 

wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin 

wiedzy. 

5. Poznanie zastosowań komputerów i opartych na technice 

komputerowej urządzeń spotykanych przez ucznia w miejscach 

publicznych. 

Osiągnięcia 

1. Posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia 

środowisku sprzętowym i programistycznym. 

2. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, 

motywów. 

3. Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania 

informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania. 
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4. Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się  

     i poznawania różnych dziedzin. 

  

 
I. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z EDYTOREM GRAFIKI 
 
 
Program PAINT jest ciekawym programem użytkowym, który pozwala 

użytkownikowi na sporządzanie rysunków i dokonywanie w nich wszelkich 

zmian. 

Najszybszym i zarazem najłatwiejszym sposobem uruchomienia programu 

jest wykorzystanie skrótu umieszczonego na pulpicie. Jeżeli skrótu nie ma w 

tym miejscu, możemy go utworzyć. Możemy także uruchomić program 

PAINT, korzystając z przycisku START-PROGRAMY-AKCESORIA-

PAINT. 

Jak wygląda okno w aplikacji PAINT? 

 

       

 

 
 
 
 

obszar 
roboczy 
 

paleta 
kolorów 

wskaźnik 
kolorów 

przybornik 
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Obszar roboczy, na którym – niczym na kartce papieru – już wkrótce pojawi 

się dzieło plastyczne jest pusty. Teraz możemy: 

• ustalić atrybuty rysunku (cechy wyglądu kartki), a następnie 

rozpocząć jego tworzenie, 

• przystąpić od razu do rysowania, akceptując atrybuty, z jakimi zgłosił 

się program, 

• wczytać istniejący rysunek i zmodyfikować go lub też wydrukować 

bez wprowadzania zmian. 

 

Ustalając atrybuty rysunku, określamy jego rozmiary oraz podejmujemy 

decyzję, czy ma być on czarno-biały czy kolorowy. W tym celu wybieramy 

z menu OBRAZ polecenie ATRYBUTY. 

 

 

 

W oknie dialogowym ATRYBUTY wybieramy najpierw jednostkę (najlepiej 

cm), w której podajemy szerokość i wysokość obrazu. Sprawdzamy 

następnie, czy zaznaczona jest opcja KOLORY; do wykonania wszystkich 

rysunków będziemy używać kolorów. 
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Kolory potrzebne do rysowania znajdziesz w PALECIE KOLORÓW, 

umieszczonej na dole okna programu. 

 

 

 

 

 

            

            

            

             

 

Z palety możemy w każdej chwili wybrać dwa kolory: pierwszoplanowy  

i drugoplanowy ( domyślnie ustawione są kolory czarny i biały). Jeśli 

chcemy zmienić kolor pierwszoplanowy, klikamy lewym przyciskiem 

myszy na odpowiednim kolorze, jeśli zmieniamy kolor drugoplanowy 

klikamy prawym przyciskiem myszy. 

Kolor drugoplanowy możemy wykorzystać także do tworzenia tła rysunku. 

Tło możemy zmienić jedynie przed rozpoczęciem rysowania. 

Wszystkie narzędzia przeznaczone do tworzenia i modyfikowania rysunków 

znajdziemy w PRZYBORNIKU. Jeśli przez chwilę zatrzymamy wskaźnik 

myszy na jednej z ikon, to pojawia się ramka tekstowa z nazwą narzędzia 

lub wyjaśnieniem jego funkcji. Wybór narzędzia polega na kliknięciu lewym 

przyciskiem myszy na jego ikonie. 

 

 

 

 

 

kolor 
podstawowy 
 

Kolor 
drugoplanowy  
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1. PRZYBORY DO RYSOWANIA 

          

   Aby narysować odcinek:  

• ustawiamy kursor myszy w punkcie, od którego chcemy rozpocząć 

rysowanie, 

• naciskamy lewy przycisk myszy i przeciągamy kursor aż linia uzyska 

żądaną długość; po wykonaniu tej czynności zwalniamy przycisk 

myszy. 

 

 

 

  

  

 

 

  

Linia służą do rysowania prostych i odcinków. Po kliknięciu na jej 
ikonie   w polu wyboru cech wyświetlają się różne grubości linii. 
Możemy spośród nich  wybrać żądaną grubość. 
  

Ołówek  rysuje cienką linią, której grubości nie możesz zmienić 

Pędzel służy do rysowania odręcznych linii 

Gumka pozostawia po sobie ślad  w kolorze drugiego planu. Jeżeli  tło 
rysunku i kolor drugoplanowy, widoczny na wskaźniku kolorów, są 
identyczne, to mamy wrażenie, że gumka wymazuje.  

Wypełnianie kolorem dowolnego 
zamkniętego kształtu  

Aerograf czyli inaczej „spray” 

Wprowadzanie tekstów 

Lupa powiększenie (pomniejszenie) 
fragmentu obrazka 
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2. JAK RYSUJEMY FIGURY GEOMETRYCZNE. 

 

 

 

 

 

 

Prostokąt umożliwia rysowanie prostokątów i 
kwadratów, Wielokąt tworzy figury wielokątne, 
Elipsa pozwala narysować figury owalne, a 
Zaokrąglony prostokąt służy do rysowania 
prostokątów o zaokrąglonych wierzchołkach.  
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Tworząc figury geometryczne, rysowaliśmy jedynie ich kontury. Czy 

wspomniane figury możemy wypełnić kolorem po narysowaniu? Jest to 

możliwe pod warunkiem, że użyjemy narzędzia o nazwie 

WYPEŁNIANIE KOLOREM, służącego do kolorowania zamkniętych 

obszarów. Po wybraniu go z Przybornika, kursor myszki przeniesiony na 

rysunek przybiera kształt kałamarza. Kursor o takim właśnie kształcie 

musimy precyzyjnie ustawić w obszarze, który chcemy wypełnić, i 

klikamy: 

• lewym przyciskiem, aby zamalować wskazany obszar kolorem 

pierwszoplanowym, albo 

• prawym, aby wypełnić obszar kolorem  tła. 
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Jeśli jakiś pomalowany fragment nie podoba się nam, to zawsze możemy 

pomalować go ponownie lub wrócić do poprzedniego wypełniania, 

wykonując polecenie Cofnij z menu Edycja. 

Jeśli fragment rysunku, który chcemy pomalować tym samym kolorem, nie 

jest zamkniętym obszarem, to kolor wypełnienia „wyleje się” na większy 

obszar lub całą kartkę. Wybierając z menu Edycja polecenie Cofnij, 

uratujemy rysunek, ale aby go pomalować będziemy musieli usunąć 

wszystkie szczeliny. Wybieramy kolejno polecenia: Widok -Powiększenie-

Pokaż siatkę. 

 

 

 

               Siatka składa się z drobnych kwadracików, z których każdy 

odpowiada  powiększonemu punktowi rysunku, czyli pikselowi. Możemy z 

nią pracować tylko na powiększonym rysunku. Istniejące na całym rysunku 

szczeliny musimy „załatać”. W tym celu posługujemy się Ołówkiem, 
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klikając jeden raz w każdą pustą kratkę, w której znajduje się szczelina. 

Wszystkie nanoszone zmiany możemy  obserwować na rysunku normalnej 

wielkości, jeśli na powiększeniu umieścimy miniaturę, czyli podgląd 

oryginału. Aby ją wyświetlić, wybieramy kolejno: Widok- Powiększenie- 

Pokaż  Miniaturę. Siatkę i miniaturę możemy w każdej chwili usunąć z 

powiększonego rysunku, np. powtarzając ciąg poleceń, które je wywołały. 

                 W programie PAINT powiększenie rysunku i przywracanie mu 

normalnych rozmiarów, wykonywane z menu przy użyciu myszy, wymaga 

wybrania kilku poleceń. Czasem zatem wygodniej jest zastosować ich skróty 

klawiszowe: 

• CTRL+ PG DN odpowiada wykonaniu polecenia Powiększenie z 
menu Widok, 

• CTRL+G powoduje wyświetlanie i wygaszanie siatki na 
powiększonym rysunku, 

• CTRL+PG UP  oznacza powrót do rysunku w skali 1:1, co 
odpowiada wybraniu z menu Widok polecenia Rozmiar Normalny. 

 

3. AEROGRAF,CZYLI RYSUJEMY SPRAYEM  

 

 

Malując AEROGRAFEM im dłużej rozpylamy kolor w jednym miejscu, 

tym plamka staje się bardziej nasycona i uzyskuje większą gęstość. Jeśli 

Dla tego narzędzia mamy do wyboru trzy różnej 
wielkości plamki rozpylania. Wybierając plamkę o 
najmniejszej średnicy, uzyskujemy cieńszy, lecz za to 
bardziej intensywny ślad rozpylania. 

Aerograf  służy do 
malowania sprayem 
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będziemy szybciej przesuwać myszką, zamalowany fragment zostanie 

pokryty farbą tylko częściowo.    

 

4. DODAJEMY  NAPISY DO RYSUNKU 

 

 

 

Wykonanie zadania rozpoczynamy od wybrania ikony TEKST i ustaleniu 

stylu pisania bez tła. Następnie ustawiamy kursor myszki w miejscu, w 

którym chcemy pisać tekst, i zakreślamy na kartce ramkę w taki sposób, 

jakbyśmy rysowali prostokąt. Powinien uaktywnić się wówczas pasek z 

narzędziami tekstowymi. Jeśli tak się nie stanie, to klikamy w ramce 

prawym przyciskiem  myszki i z menu wybieramy polecenie Pasek 

Narzędzi Tekstowych. Polecenie to możemy także wybrać z menu WIDOK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narzędzie TEKST pozwala dodać tekst do 
rysunku. 

Styl z tłem 

Styl bez tła 
(przeźroczysty) 

rodzaj 
czcionki  rozmiar 

czcionki 

pogrubienie 
pochylenie 

podkreślenie 
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Pasek narzędzi tekstowych- tutaj ustalamy atrybuty czcionki 

 

Rodzaj czcionki (kształt liter) i jej rozmiar wybieramy z rozwijanych list 

paska narzędzi, a styl (pogrubiony, pochylony, podkreślony) ustalamy, 

klikając na odpowiednim przycisku tego paska. Kolorem liter jest zawsze 

kolor pierwszoplanowy. 

 

 

 

 

5. ZAZNACZANIE FRAGMENTU RYSUNKU 

 

Rysunki lub ich fragmenty przygotowane w edytorze grafiki możemy: 

pochylać, rozciągać, obracać, czy też tworzyć ich lustrzane odbicie. W łatwy 

sposób możemy fragment rysunku skopiować lub wyciąć na przykład po to, 

aby następnie wkleić do innego rysunku. Abyśmy mogli wykonać 

wspomniane operacje, musimy najpierw go zaznaczyć. 

W Przyborniku znajdziemy dwa narzędzia służące do tego celu: Zaznacz 

Dowolny Kształt i Zaznacz. 

                                                                                 

 

Obsługa narzędzia Zaznacz Dowolny Kształt polega na przeciąganiu kursora 

myszy wokół  obszaru, który chcemy zaznaczyć. Narzędzia Zaznacz 

używamy tak samo, jakbyśmy rysowali prostokąt. Zaznaczony element 

rysunku znajduje się wewnątrz ramki zakreślonej przerywaną linią. Aby 

odwołać zaznaczenie klikamy poza obszarem zaznaczenia. Jeśli chcemy 
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zaznaczyć cały rysunek, musimy wybrać z menu Edycja polecenie Zaznacz 

Wszystko. 

Zaznaczony  fragment rysunku możemy zapisać w pliku na dysku, aby 

potem wykorzystać go z innym rysunkiem. W tym celu z menu Plik, 

wybieramy polecenie Zapisz Jako. Także polecenie Wyślij Do  wymaga 

wskazania folderu  

i nazwy pliku, w którym chcemy zapisać zaznaczony rysunek lub jego 

fragment.  
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6. DRUKUJEMY SWOJE PRACE 

 

Wszystkie rysunki stworzone w edytorze grafiki możemy w każdej chwili 

wyświetlić na ekranie monitora. Jednak jeśli nasz komputer współpracuje z 

drukarką możemy je także wydrukować. 

                Aby wydrukować rysunek widoczny w oknie programu, 

wykorzystujemy polecenie Drukuj  z menu Plik. Jednak zanim zaczniemy 

drukować powinniśmy najpierw dokładnie obejrzeć rysunek, by sprawdzić, 

jak jest rozmieszczony na stronie i w razie potrzeby usunąć z niego 

wszystkie zauważone usterki. W tym celu wybieramy z menu Plik polecenie 

Podgląd Wydruku. 

 

 

 To, czy kartka, na której chcemy drukować, jest dobrze dobrana do 

rysunku, możemy sprawdzić za pomocą polecenia Ustawienia Strony z 

menu Plik. 

 

 

W oknie tego polecenia ustalamy 

odpowiedni dla drukowanego 

dokumentu rozmiar strony, pionowe 

lub poziome ustawienie, oraz szerokość 

marginesów. 
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7. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE ZDOBYTE WIADOMOŚCI 

 

1. Narysuj za pomocą edytora grafiki: 

a) portret koleżanki lub kolegi, 

b) jesienne owoce (kasztany, żołędzie, jabłka, gruszki), 

c) swoje ulubione zwierzę, 

d) świąteczną pisankę, 

e) bukiet kwiatów. 

          Zapisz swoje prace w komputerze, wybierając dla nich odpowiednie  

          nazwy  zgodnie   z tematami rysunków. 

2. Na kartce o wymiarach 10x10 cm narysuj kolorowy kwiat, którego 

płatki przypominają kształtem pętelki. Do ich narysowania użyj 

Krzywej. Łodyżki   i listki dorysuj Pędzlem, a do stworzenia podłoża 

wykorzystaj ponownie  Krzywą. 

3. Narysuj i pokoloruj trzy znaki drogowe, wybierając po jednym z 

grupy znaków ostrzegawczych, nakazu i informacyjnych. 

4. Narysuj szachownicę do gry w warcaby wraz z ułożonymi na niej 

pionkami. Wykorzystując poznane narzędzia, postaraj się wykonać 

rysunek w jak najprostszy sposób. 

5. Przygotuj czystą kartkę z białym tłem. Wykorzystując Elipsę i Pędzel, 

narysuj uśmiechniętą buzię. Dowolnym narzędziem dorysuj czuprynę. 

Pobaw się narysowanym kształtem, rozciągając go i nachylając pod 

różnym kątem. Rysunek najśmieszniejszej buzi zapisz pod dowolną 

nazwą. 

6. Narysuj trzy flagi dowolnych państw europejskich. Podpisz flagi 

nazwami odpowiednich państw. 

7. Korzystając z wszystkich narzędzi przybornika narysować dowolny 

rysunek  
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     i zapisać go na dysku. 

8. Narysować bukiet kwiatów i zapisać plik pod nazwą „Kwiaty” w 

folderze „Moje Dokumenty” na dysku C. 

 

IV. PROGRAM GRAFICZNY PAINT – UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

 

1.Komputerowe kolorowanki 

 poznają pojęcie grafiki komputerowej, 

 poznają pojęcie edytora grafiki i jego przeznaczenie, 

 omawiają elementy okna wybranego edytora grafiki, szczególnie te, 

które nie wystąpiły w poznanych wcześniej aplikacjach, 

 poznają sposób wyboru narzędzia oraz kolorów rysowania i tła, 

 rozpoznają narzędzie do wypełniania kolorem gotowych elementów, 

 wypełniają kolorem gotowe rysunki, 

 omawiają rolę przycisków myszki w operowaniu kolorem rysunku i 

kolorem tła, 

 anulują ostatnio wykonaną operację, aby zmienić kolor 

zamalowanego elementu, 

 zapisują pokolorowane rysunki w pliku. 

 

2. Rysujemy na ekranie 

 uruchamiają wybrany edytor grafiki, 

 poznają atrybuty rysunku i sposoby ich ustalania, 

 poznają narzędzia służące do rysowania linii, krzywych, figur 

geometrycznych, 

 poznają narzędzia służące do usuwania drobnych usterek i do 

oglądania rysunku w powiększeniu, 

 poznają sposób wyboru cech narzędzi, 

 analizują różne możliwości wypełniania figur, 
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 rysują proste rysunki z wykorzystaniem poznanych narzędzi, 

 usuwają z rysunku drobne usterki, 

 komponują rysunki złożone z kilku figur, 

 zapisują rysunki w pliku, 

 wykonują ćwiczenia sprawdzające umiejętność posługiwania się 

poznanymi narzędziami i trafnego doboru ich cech, wyboru kolorów, 

wprowadzania zmian i poprawek do rysunku. 

 

3. Wykonujemy operacje na fragmentach rysunku (kopiowanie, 

przesuwanie,  

    usuwanie, zmiana rozmiarów, przekształcanie). 

 otwierają pliki zawierające rysunki,  

 poznają sposoby zaznaczania fragmentu rysunku, 

 rozróżniają dwa style zaznaczania, 

 omawiają różne sposoby wykonywania operacji kopiowania, 

przenoszenia  

     i usuwania zaznaczonego fragmentu rysunku oraz zmiany jego 

rozmiarów, 

 wykonują poznane operacje na fragmentach rysunku, 

 poznają operacje przekształcania fragmentów rysunku przez symetrię  

    i obrót, 

 przekształcają fragmenty rysunku, 

 zapisują przekształcone rysunki na dysku. 

 

4. Malujemy na ekranie. Na rysunku umieszczamy napisy. 

 poznają narzędzia do malowania, 

 malują rysunki poznanymi narzędziami, dobierają ich cechy, 

 poznają sposób pobierania kolorów z rysunku, 

 poznają narzędzia do umieszczania napisów w obszarze rysunku, 
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 poznają sposób wyboru i zmiany rodzajów czcionki i jej atrybutów, 

 w obszarze rysunku umieszczają napisy. 

 

 5. Uzupełniamy malowanki. 

 Otwierają pliki z nie dokończonymi rysunkami, 

 Uzupełniają prace graficzne według własnego pomysłu. 

 

 PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KOMPUTERA-Rysowanie 

1. Rysujemy za pomocą komputera 

Tematy 

 przeznaczenie  edytora grafiki i jego zastosowania, 

 okno edytora rysunku Paint, 

 narzędzia edytora rysunków: 

 ustalenie rozmiaru kartki, 

 przybory do rysowania i malowania, 

 tworzenie prostego rysunku DOM, 

 zapisywanie prac na dysku C w folderze RYSUNKI, 

 poprawianie i zmienianie rysunku DOM. 

 

    

 Osiągnięcia uczniów 

 uruchamiają program graficzny, 

 omawiają przeznaczenie edytora grafiki i jego zastosowania, 

 stosują poznane narzędzia i przybory w tworzeniu prostych 

rysunków, 

 ustalają atrybuty rysunku i cechy wybranych urządzeń, 

 trafnie dobierają kolory i dokonują poprawek w rysunkach, 

 zapisują rysunki na dysku C w wyznaczonym folderze, 

 dbają o estetykę tworzonych prac. 
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  Umiejętności 

 prezentacja przykładowych rysunków wykonanych przez innych 

uczniów i wydrukowanych oraz porównanie ich z pracami 

uczniów  wykonanymi na zajęciach plastyki, 

 omówienie edytora grafiki i jego zastosowania oraz prezentacja 

okna programu, 

 demonstracja i objaśnienie sposobu wykorzystania narzędzi 

edytora rysunku: 

• ustalenie rozmiaru kartki, 

• podejmowanie decyzji, czy rysunek będzie kolorowy, czy 

czarno-biały, 

• przybory do rysowania i wypełniania kolorem,  

• dokonywanie wyboru odpowiednich narzędzi, 

• wypełnianie obszarów kolorem pierwszoplanowym  

    i kolorem tła, 

 ćwiczenia praktyczne- próby możliwości edytora grafiki, 

     posługiwanie się narzędziami ( najpierw zachęcamy uczniów do  

     wypróbowania tych przyborów, które są odpowiednikami 

     przyborów z plastyki; pozwalamy im eksperymentować, aby 

odkryli  

     jakie jest zastosowanie poszczególnych narzędzi oraz opanowali  

    technikę  ciągnięcia myszy z wciśniętym przyciskiem i niezbędną  

    precyzją  ruchu rąk), 

 tworzenie prostego rysunku wg wzoru ( np. DOM), 

 zapisywanie prac na dysku C w folderze RYSUNKI pod nazwą 

Dom, zamykanie okien, 

 modyfikowanie rysunku i zapisywanie zmian. 
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2.Wykonujemy operacje na fragmentach rysunku. 

   Tematy 

 otwieranie plików z rysunkami, 

 zaznaczanie fragmentów rysunku, 

 schemat kopiowania, przenoszenia i usuwania, 

 zmiana rozmiaru fragmentów rysunku, 

 operacje przekształcania fragmentów rysunku. 

 

Osiągnięcia uczniów 

 otwierają pliki zawierające rysunki, 

 zaznaczają fragment rysunku i wybierają styl zaznaczania, 

 potrafią kopiować, przesuwać i usuwać fragmenty  rysunku, 

 zmieniają rozmiary fragmentów rysunku, 

 poddają rysunek różnym przekształceniom, 

 tworzą rysunek wy6korzystując poznane narzędzia i operacje na 

fragmentach rysunku. 

 

 

 

 Umiejętności 

 

 pokaz zaznaczania rysunku (należy zwrócić uwagę na precyzję 

zaznaczania), 

 omówienie cech narzędzia ZAZNACZ i wyboru stylu (z tłem i 

przezroczysty), 

 demonstracja kopiowania rysunku za pomocą myszki, 

 omówienie sposobu zmiany rozmiaru i przenoszenia zaznaczonego 

fragmentu rysunku, 
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 tworzenie nowego rysunku za pomocą wklejania i zapisywanie pliku 

na dysku C w folderze MOJE RYSUNKI, 

 omówienie i pokaz dokonywania operacji przekształcania 

fragmentów rysunku (polecenie PRZERZUĆ/OBRÓĆ), 

 ćwiczenia w wykonaniu operacji przekształcania. 

 

3. Tworzymy własne rysunki 

 

    Tematy 

 wykorzystanie poznanych narzędzi i operacji dostępnych w 

edytorze grafiki do tworzenia rysunków, 

 projektowanie i wykonanie rysunku na zadany temat, 

 estetyka i walory tworzonego obrazu. 

 

   Osiągnięcia ucznia  

 poprawnie stosują poznane narzędzia służące do tworzenia 

rysunków, 

  przekształcają rysunki w edytorze grafiki, 

 samodzielnie wykonują rysunek na zadany temat wg własnego 

projektu. 

 

V. KONSPEKTY  EDYTOR PAINT 

 

 

Konspekt zajęć z elementami informatyki w kl. II 

 

Zajęcia przeprowadzone zostały w korelacji z treściami nauczania w klasie 

II w ramach realizacji bloku tematycznego: W barwach jesieni. 
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Czas trwania: 90 minut 

 

Cele operacyjne zajęć: 

 

   Uczeń potrafi: 

• Uruchomić Program za pomocą ikony na pulpicie lub poprzez 

przycisk „ START”, 

• Dobrać odpowiednie narzędzie programu Paint i zastosować go do 

kolorowania rysunku, 

• Sprawnie posługiwać się następującymi narzędziami edytora grafiki: 

„wypełnianie kolorem”, „pędzel”, „aerograf”, „weź kolor:, 

• Potrafi dobrać odpowiednią grubość i kształt pędzla oraz zastosować 

efekty rozpylania „aerografu”, 

• Otworzyć za pomocą myszki folder „Kolorowanki” znajdujący się na 

pulpicie. 

 

Środki dydaktyczne: komputery, kolorowanki związane tematycznie z  

       jesienią, program graficzny Paint, 

 

Przebieg zajęć: 

1. Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć (narzędzia programu 

Paint służące do rysowania), 

2. Wiemy już jak rysować, aby nasze rysunki były jeszcze bardziej 

kolorowe. Paint oferuje nam jeszcze  takie narzędzia jak: pędzel, 

aerograf i weź kolor. 

 

Nauczyciel demonstruje uczniom na ekranie komputera poszczególne 

narzędzia i ich zastosowanie. 
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Ćwiczenie1. 

 

Uczniowie zajmują miejsca na stanowiskach komputerowych  

i wykonują polecenia nauczyciela: 

 

• narysujmy PĘDZLEM kształt liścia, 

PĘDZLEM posługujemy się podobnie jak OŁÓWKIEM, ale mamy do 
wyboru kilka jego kształtów i wielkości. Wybieramy je z Pola wyboru 
cech 

Pędzlem  malujemy grube odręczne linie. 
Tutaj widoczne różne kształty pędzla. 
 

Aerograf „rozpyla” kolory na 
ekranie 

Efekty rozpylania 
Aerografu 

Kałamarz służy do 
wypełnienia kolorem 
zamkniętego obszaru. 
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• wybierzmy kolory i wypełnijmy KAŁAMARZEM kontur liścia. 

Pamiętajmy o tym, że kontur liścia musi być linią zamkniętą, inaczej 

farba z kałamarzem rozleje się na cały obszar rysunku. Następnie 

zamalujmy PĘDZLEM odnalezione szczeliny i ponownie wypełnijmy 

liść kolorem; 

• rozpylamy AEROGRAFEM we wnętrzu liścia trochę farby (stosujemy 

barwy ciepłe charakterystyczne dla jesieni), 

• dorysujmy ogonki oraz upiększmy rysunek według własnego 

pomysłu. 

 

Ćwiczenie 2. 

Nauczyciel poleca uczniom otworzyć folder „ KOLOROWANKI”, 

znajdujący się na pulpicie i wybrać dowolną kolorowankę. 
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Uczniowie omawiają wykonane prace, opowiadają jak czuli się podczas 

wykonywania prac, co sprawiło im największą radość a co stanowiło dla 

nich trudność. 

 

3. Nauczyciel zapisuje prace uczniów na dysku. 

 

 

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem komputera dla klasy III edukacja 

techniczno-plastyczna 

 

 

Temat: Rysujemy za pomocą komputera „ Fantastyczny stworek”. 

 

Cel ogólny: 

 

Kształtowanie umiejętności rysowania za pomocą komputera. 

 

Cele operacyjne: 

Uczeń potrafi: 

• Posługiwać się myszką, między innymi do wskazania i wybierania 

przycisków, 

• Ciągnąć mysz z wciśniętym przyciskiem, 

• Ilustrować pracę na zadany temat za pomocą komputera. 

 

Metody nauczania: 

• Operacyjna, 

• Poszukująca, 
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• Podająca. 

 

Formy pracy: 

• Zespołowa, 

• Indywidualna. 

 

Środki dydaktyczne: 

 komputery, 

 program graficzny Paint, 

 rysunki wykonane różnymi sposobami. 

 

Przebieg zajęć 

 

1. Pogadanka z dziećmi na temat różnych sposobów wykonywania 

rysunków. 

2. Prezentacja kilku prac. 

3. Uruchomienie programu graficznego Paint. 

4. Omówienie paska narzędzi i przybornika w edytorze grafiki. 

5. Eksperymentowanie możliwości edytora grafiki. 

6. Zapoznanie z tematem rysunku. 

7. Wykonywanie rysunków za pomocą myszki. 

8. Wydrukowanie przez nauczyciela prac dzieci. 

9. Pokaz wyników pracy utrwalonych na papierze. 

10. Porównywanie rysunku na ekranie z rysunkiem wydrukowanym 

na kartce. 

 

KONSPEKT LEKCJI Kl. IV-VI 

 

TEMAT: Wiadomości o edytorze grafiki Paint 
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Czas 180(4x45) 

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH: 

 Ogólne wiadomości o edytorze grafiki Paint, 

 Omówienie widoku ekranu, 

 Omówienie podstawowych narzędzi programu, 

 Zapisywanie wyników pracy. 

 

CELE  LEKCJI: 

 

a) Wiadomości i ich rozumienie: 

 

 Uczeń wymieni funkcje edytora grafiki, 

 Uczeń wymieni możliwości programu Paint, 

 

b) Umiejętności:  

 

 Uczeń będzie umiał uruchomić program Paint, 

 Uczeń będzie umiał zmienić wygląd dokumentu, 

 Uczeń będzie umiał cofać ostatnie zmiany, 

 Uczeń będzie umiał zapisać dokument na dyskietce. 

 

METODA: wykład połączony z metodą  laboratoryjną i instruktażem. 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, zestaw komputerowy, program Paint. 

PLAN LEKCJI: 

 

1. Czynności wstępne. 

2. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji. 

3. Uświadomienie uczniom  celu lekcji. 
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4. Realizacja poszczególnych etapów lekcji. 

 

PRZEBIEG LEKCJI: 

1) Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji. 

 

 2) Krótkie przedstawienie wiadomości o programie Paint. 

 

Rozpoczynamy pracę z programem Paint. Program ten dostarczany 

jest wraz z pakietem Windows, dlatego też, zanim zdecydujemy się na 

zakup, dość często drogiego, profesjonalnego programu graficznego 

zapoznać się możemy z programem Paint. Program ten służyć nam 

może zarówno do tworzenia grafiki bitmapowej jak i drobnej obróbki 

stworzonych wcześniej grafik (zdjęć, rysunków). Jest dobrym 

wstępem  przygotowującym do pracy z bardziej zaawansowanymi 

programami graficznymi. 

 

3) Uruchomienie programu pod kontrolą nauczyciela  

 

          W najszybszy sposób program Paint możemy uruchomić za pomocą      

          menu Programy – Akcesoria, dostępne po kliknięciu przycisku Start. 

 

4) Omówienie przez nauczyciela widoku ekranu. 

 

         Program Paint porównać możemy do domowego zbioru przyborów do   

         Malowania, czyli podstawowych narzędzi: ołówka, gumki, pędzla, 

         linijki. Po uruchomieniu programu mamy do dyspozycji czystą kartkę   

         formatu A4 na, której możemy rozpocząć pracę. 
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         Górna część naszego ekranu to, jak w większości programów, menu w 

którym dostępna jest pomoc, możliwość zdefiniowania własnych kolorów, 

nadanie kształtu naszemu obrazowi (rozciągnięcie, pochylenie, obrócenie) 

oraz standardowe menu Edycji (kopiuj, wklej,...),menu Widok i menu Plik 

( zapisz, otwórz, drukuj,...).Oprócz wspomnianych pozycji, zauważamy 

zbiór narzędzi dostępnych w programie (lewa strona naszego ekranu) oraz 

zdefiniowane kolory podstawowe (dół naszego ekranu). 

 

 

 
  

 

 

Wydaje mi się iż takich narzędzi jak gumka, ołówek, spray, pędzel, 

prostokąt, elipsa, zaokrąglony prostokąt, linia, krzywa omawiać nie 

trzeba, ogólnie porównać je możemy do naszych biurkowych 

narzędzi. Godne uwagi są pozycje zaznaczania, wypełniania kolorem 

czy też tekst. 

 

Zaznaczanie 

 

Otóż przy pomocy narzędzia Zaznaczanie możemy zaznaczyć 

dowolną część naszego rysunku. Zaznaczenie może mieć kształt 

prostokąta (kwadratu), lub dowolny, określony przez nas (zaznaczenie 

dowolnego kształtu).Narzędzie to przydać się nam może w chwili gdy 

Zaznaczanie(prostokąt) 
Wypełnianie kolorem 
Lupa 
Pędzel 
Tekst 
Krzywa 
Wielokąt 
Zaokrąglony prostokąt 

Zaznaczanie dow. kształtu 
Gumka 
Pipeta (pobieranie koloru) 
Ołówek 

Spray 

Linia 

Prostokąt 
Elipsa 
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chcemy część naszego „dzieła” poprawić, wykasować lub też 

skopiować. 

 

Wypełnianie kolorem 

 

Pozycja Wypełnianie kolorem służy do zamalowywania części 

naszego obrazu (elementy o zamkniętym kształcie) np. prostokąta, 

elipsy, kwadratu itp. Jak posługiwać się tym narzędziem? Otóż po 

jego wyborze musimy określić jeszcze kolor naszego wypełniania i 

następnie klikamy w środku elementów które chcemy wypełnić 

określonym kolorem. 

 

Tekst 

 

W chwili wyboru tej pozycji program Paint zamienia nam się w 

prosty edytor tekstu. Zaznaczamy obszar naszego obrazu i następnie 

w zaznaczonym obszarze umieścić możemy dowolny tekst wypisany 

z klawiatury. Pamiętać należy, iż w chwili opuszczenia naszego tekstu 

integruje, scala się on z obrazem i zaczyna stanowić jedną całość 

wynikiem czego jakakolwiek modyfikacja staje się niemożliwa. 

  

Pole koloru 

 

Menu kolorów dostępne jest, jak wspomnieliśmy, w dolnej części 

naszego ekranu. 
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Lewa część tego menu to podgląd aktualnych ustawień. Widzimy tam 

dwa kwadraty nachodzące na siebie. Górny kwadracik to określenie 

koloru naszego ołówka, pędzla, wypełniania oraz obramowania 

naszych prostokątów, elips....Dolny kwadracik to określenie koloru 

naszej kartki oraz automatycznego wypełniania prostokątów, elips itp. 

Pierwszy z omówionych kolorów wybieramy klikając lewym 

przyciskiem myszy, drugi- prawym. 

 

Warto również wspomnieć o dodatkowych menu  otwierających się w 

chwili wyboru poszczególnych narzędzi. 

 

Otóż w chwili wyboru prostokąta, elipsy, wielokąta dostępne mamy 

menu umożliwiające nam narysowanie  „przezroczystego” elementu, 

elementu o różnych kolorach obramowania i wypełnienia oraz 

elementu o takim samym kolorze wypełniania i obramowania. 

 

Po wyborze Sprayu w dodatkowym menu określić możemy jego 

wielkość. 

 

Dodatkowe menu Pędzla pozwala nam określić rodzaj i wielkość 

pozostawionego kształtu przez to narzędzie na naszej kartce. 

  

Podmenu Tekstu pozwala określić czy pole tekstowe ma mieć własne 

tło, czy ma być naniesione na już istniejące. 

 

Jak się z czasem będziemy mogli przekonać, ciężkie jest narysowanie 

prostej linii w pionie, poziomie czy też pod kątem 45º.Pomocne okaże 

się wtedy naciśnięcie klawisza Shift w momencie rysowania 

wspomnianych linii. 
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Zapisywanie własnej pracy  

 

W celu zapisania rezultatów naszej pracy musimy: 

 

1. Z menu Plik wybrać pozycję Zapisz jako. 

2. W otwartym oknie dialogowym wpisujemy nazwę naszej pracy, 

określamy jakość naszego obrazka (Zapisz jako typ) poprzez 

wybór odpowiedniej liczby. 

3. Określamy  lokalizację naszej pracy (czyli miejsce w którym ma 

być zapisany plik- Zapisz w:) 

4. Klikamy zapisz. 

 

5. Wykonywanie ćwiczeń pod kontrolą nauczyciela. 

 

Ćwiczenie nr.1 

 

Narysuj 5 prostokątów tak, aby jeden nachodził na drugi. Części wspólne 

tych prostokątów wypełnij jednakowym kolorem, elementy pozostałe wg 

uznania. Wykorzystując narzędzie Tekst ponumeruj prostokąty. Za pomocą 

Ołówka podpisz swoją pracę. 

 

Ćwiczenie nr.2 

  

Przy pomocy programu Paint stwórz reklmę własnej firmy. 

 

Rozwinięcie punktu piątego 

 

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na 

proste pytania zadawane przez nauczyciela:  
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1. Do czego służy program Paint? 

2. Omów podstawowe narzędzia programu Paint. 

3. W jaki sposób zapisujemy stworzony obraz? 

 

 EFEKTY GRAFICZNE W PROGRAMIE PAINT KL.VI 

 

Proponowany czas: 3 lekcje 

Pomoce: przykładowe prace zapisane na dysku lub w formie 

wydruków. 

 

CELE: 

 Doskonalenie się w posługiwaniu się lewym i prawym przyciskiem 

myszy. 

 Wprowadzenie pojęcia schowek oraz wykorzystywanie go do 

kopiowania i wklejania. 

 Wykonywanie przekształceń graficznych: zmiana rozmiaru, 

przemieszczenie, przerzucanie w pionie i w poziomie. 

 

Elementy do powtórzenia: 

 Zastosowanie lewego i prawego przycisku myszy (prawy- 

„podpowiadacz”). 

 Zastosowanie narzędzi dostępnych w programie Paint (w tym 

zwłaszcza narzędzi: zaznacz, linia, tekst, wypełnienie). 

 Cofanie operacji i wyczyszczenie całego obrazu (na początku 

używanie polecenia z paska menu, bez stosowania skrótów 

klawiaturowych). 

 Zapisywanie utworzonej pracy w postaci pliku we wskazanym 

folderze na dysku. 
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PRACA NR1- Aleja jesienna. 

  

Kopiowanie, wycinanie, wklejanie, przemieszczanie, zmiana rozmiaru. 

1. Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie rysują prosty element np. 

trójkąt zajmujący ok. ćwiartki ekranu. Następnie zaznaczają go 

jednym z dwóch narzędzi. Zaznaczony element kopiują do schowka. 

Kilkakrotnie wklejają element ze schowka i zmieniają jego rozmiar, 

przemieszczają po ekranie. Wykorzystują tło przezroczyste oraz 

nieprzezroczyste. (Powstaje kompozycja figur podobnych). 

2. Oglądają przygotowaną wcześniej pracę przedstawiającą aleję 

jesienną. Uczniowie zauważają, jak uzyskać perspektywę używając 

do tego kopii jednego drzewka. 

3. Następnie samodzielnie tworzą pracę pt. „Aleja jesienna”.(Bardziej 

zaawansowani tworzą tylko jedną połowę alei, a drugą uzyskują przez 

odbicie pierwszej). 

4. Zapisują pracę na dysku we wskazanym folderze i (jeśli wyrażają 

chęć) drukują. 

5. Uczniowie porównują swoją pracę z pracami kolegów. Otrzymują 

ocenę. 

 

PRACA NR3- Napis z cieniem. 

 

Kopiowanie, wklejanie, przemieszczanie, przerzucanie w pionie, pochylanie. 

 

1. Na początku uczniowie przypominają, jak wprowadza się tekst w 

programie PAINT, jak wybrać rodzaj i wielkość czcionki (i, że nie 

wszystkie czcionki pozwalają na uzyskanie polskich znaków 

diakrytycznych). Przypomnienie, że po zatwierdzeniu tekst jest 

traktowany jak rysunek (nie da się usunąć go klawiszem backspace). 
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2. Uczniowie wraz z nauczycielem omawiają przykładowe prace 

przedstawiające napis PAŹDZIERNIK rzucający cień. Każda litera 

napisu ma inny kolor (może być kolor niestandardowy). Źródło 

światła jest za napisem, czyli naprzeciw nas. Zauważają, że cień jest 

odpowiednio przekształconą kopią napisu i jest w kolorze szarości. 

3. Samodzielnie wykonują napis PAŹDZIERNIK z cieniem. Obok 

napisu rysują jakiś element np. grzyb, który również rzuca cień 

(oczywiście pod tym samym kątem, co napis). 

4. Uczniowie zapisują pracę na dysku we wskazanym folderze i (jeśli 

wyrażają chęć) drukują. 

5. Uczniowie porównują swoją pracę z pracami kolegów. Otrzymują 

ocenę. 

6. Bardziej zaawansowani uczniowie mogą wykonać  prezentację z prac 

wykonanych przez siebie i kolegów w programie Power Point. 

 

Zamiast napisu z cieniem można zaproponować np. drzewa wraz ze swym 

odbiciem w tafli jeziora. 

 

Najczęściej popełniane błędy to: 

 

 „gubienie zaznaczenia”, przez kliknięcie poza zaznaczonym obszarem 

 zapominanie o zaznaczeniu elementu do przekształceń, przez to 

przekształcany był cały obraz, a nie jego fragment 

 mylenie pola do wprowadzania tekstu z polem uzyskanym narzędziem 

zaznacz. 

 

 

PIERWSZY KOMPUTEROWY DOKU MENT- rysunek. Edycja 

rysunku. 
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Proponowany czas: 2 godz. 

 

Przygotowanie środowiska. Pomoce dydaktyczne: 

  

Dowolny, prosty edytor grafiki rastrowej- np. jeden z dołączonych do 

systemu Windows: Paintbrush lub Paint. Jest to szczególnie istotne, by nie 

korzystać- na początku- ze skomplikowanych, profesjonalnych programów- 

oprogramowanie zmienia się bardzo szybko i powinniśmy uświadamiać 

uczniom oraz ich rodzicom, że lekcje informatyki nie mogą być kursem 

posługiwania się konkretnym oprogramowaniem, a naszym celem jest 

opanowanie zasad tworzenia dokumentu komputerowego. 

 

Warto wstępnie ustawić rozmiar rysunku, a w przypadku, gdy mamy do 

dyspozycji tylko monitory (i drukarki) jednobarwne- zrezygnować z opcji 

Kolor . W ten sposób uczniowie wygospodarują sporo miejsca przy zapisie 

kopii kolejnych plików na dyskietkach. 

 

Pojęcia: edytor grafiki, pasek narzędzi, dokument, plik, nazwa domyślna, 

dysk, katalog( folder), pole zapisu (edycji). 

 

Cele: 

 utworzenie i zapisanie pierwszego dokumentu – prostego pliku 

graficznego; 

 zapoznanie się z podstawami użycia edytora grafiki; opanowanie 

sposobu posługiwania się niektórymi narzędziami, 

 zapoznanie się ze strukturą pamięci (katalogów) użytkowanego 

komputera. 
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Pytania do dyskusji: 

 

Na podstawie znanych z życia przykładów, dostępnych czasopism, 

doświadczeń w pracy z komputerem większość z nich powinna umieć 

odpowiedzieć na poniższe pytania:   

1. Gdzie spotkałeś się z zastosowaniem komputera do przygotowania 

elementów graficznych? 

2. W jakich przykładowych dziedzinach i zastosowaniach użycie 

komputera ułatwiłoby przygotowanie dokumentów lub 

uatrakcyjniło ich wygląd? 

 

A niektórzy na trudniejsze: 

 

1. W jakich innych dziedzinach twórczości człowieka może mieć 

zastosowanie grafika komputerowa? 

2. Czy komputer potrafi zastąpić człowieka w tworzeniu dzieł sztuki, 

wyróżniając się np. swoistą indywidualnością? 

3. W jakich dziedzinach życia, wymagających wizualnego 

przedstawienia naszego świata, komputer jest niezastąpiony? 

 

Na wszystkie pytania oczekujemy „odpowiedzi intuicyjnych”. Są one w 

zasięgu przeciętnego ucznia, gdyż w środkach masowego przekazu 

problemy te są często podnoszone- mówi się o kreowaniu „rzeczywistości 

wirtualnej” w różnych dziedzinach, np. architekturze, filmie, medycynie, 

także o wspomaganiu techniką komputerową procesów modelowania 

rzeczywistości. Dobrym przykładem tych ostatnich są sklepy wirtualne, w 

których można nie tylko obejrzeć gotowe produkty, ale zestawiać je i 

dopasowywać według życzeń klienta- jak w przypadku wyposażenia 
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domów. No i w końcu najbliższe uczniom zastosowanie grafiki 

komputerowej- gry. 

 

Wskazówki metodyczne: 

 

1. Powtarzamy i utrwalamy pojęcia poznane na poprzednich zajęciach. 

Szczególnie ważne jest tu wyeksponowanie tych elementów, które są 

wspólne dla wszystkich programów- okna i ich własności oraz 

podstawowe nazwy i określenia związane z operacjami na oknach. 

Ważne jest również przypomnienie własności pamięci operacyjnej i 

jej roli w uruchamianiu programów. 

2. Podkreślamy istotę pracy z komputerem- pomoże nam w 

rozwiązywaniu problemu, jeśli go prawidłowo określimy (opiszemy) 

i właściwie dobierzemy narzędzia; stąd na początku intuicyjne 

sformułowanie pojęcia algorytm. 

3. Część uczniów spotkała się już z programami do tworzenia grafiki 

komputerowej przy różnych okazjach, jednak na ogół nie potrafią 

utworzyć rysunków na zadany temat lub z użyciem właściwych opcji. 

Przy różnych możliwościach, jakie oferuje program, kreślą np. 

prostokąty używając narzędzia do kreślenia linii lub zamalowują 

figury, zamiast skorzystać z odpowiednich opcji; stąd ogromna rola  

nauczyciela w kierowaniu ich systematycznym opanowywaniem. 

4. Należy także uświadomić uczniom, że nawet najbardziej 

skomplikowany program jest tylko narzędziem w rękach człowieka i 

jego przemyślenia, kolejność i sposób wykorzystania narzędzi 

zadecyduje o ostatecznym efekcie. 

5. Ponieważ uczniowie po raz pierwszy spotkają się z problemem zapisu 

swojej pracy, pierwsze zajęcia powinny stanowić wprowadzenie do 

zagadnienia tworzenia dokumentu komputerowego (pliku) i nie 
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można wymagać wykonania skomplikowanego rysunku- na początku 

skupimy się na wykorzystaniu najprostszych narzędzi, np. Zad.4 jest 

przeznaczone wyłącznie dla uczniów, którzy znają podstawy 

wykorzystania edytora grafiki i ta jednostka lekcyjna byłaby dla nich 

stratą czasu. 

6. Na pierwszych zajęciach nie definiujemy też ściśle pojęcia plik ani 

nie przejmujemy się tym, że uczniowie nie potrafią zapisać pliku w 

żądanym katalogu- te umiejętności posiądą z czasem. Jednak ze 

względu na słabe opanowanie przez uczniów sztuki poruszania się po 

strukturze pamięci  komputera, ikonę programu należy umieścić na 

Pulpicie lub jako samodzielną ikonę Menadżera programów w 

systemie Windows. 

7. Ogromną rolę nauczyciela będzie również dopilnowanie właściwego 

procesu zapisu pliku- bez jego pomocy uczniowie zwykle nie zdążają 

go zapisać, albo jeśli zapiszą, zrobią to w niewłaściwy sposób. Często 

zdarzające się na tym etapie pracy błędy to: niewłaściwy dobór 

nazwy, użycie zabronionych znaków lub zapis  w nieodpowiednim 

katalogu itp. Na początku nie używamy dyskietek- pliki zapisujemy 

na dysku twardym, uzasadniając uczniom, że praca z dyskiem 

twardym jest szybsza i bezpieczniejsza. Na następnych lekcjach 

będzie poznawał wykonywanie kopii na dyskietce. 

8. Bywa też, że uczniowie obawiają się wykonania jakiejś operacji, by 

nie zepsuć swojej dotychczasowej pracy. Należy wtedy zachęcać do 

sięgnięcia po pomoc do podręcznika lub pomocy w programie; 

nauczyciel powinien raczej unikać bezpośrednich podpowiedzi, 

ograniczając się do nadzorowania newralgicznego punktu lekcji- 

zapisu obrazu w pliku. 

9. Należy zwracać uwagę ucznia na rolę pamięci operacyjnej w 

tworzeniu dokumentu- zanim zapiszemy go na dysku twardym jest 
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pamiętany w tej pamięci, ale nie jest to pamięć trwała, trzeba więc 

zapisać dokument na jednym z trwałych nośników, np. dysku. Tu 

można wykonać ćwiczenie polegające na otwarciu nowego pliku 

graficznego, narysowaniu w nim jednej figury, a następnie 

zakończenie pracy systemu oraz wyłączenie komputera. Po 

ponownym włączeniu komputerów i uruchomieniu programu, trzeba 

zwrócić uwagę uczniów, że utworzony rysunek nie jest zapamiętany. 

 

Przykładowy scenariusz lekcji 

 

Lekcja1-2  

 

1. Zajęcia należy rozpocząć od powtórki (patrz Warto powtórzyć), po 

czym przejść do luźnej dyskusji z uczniami na temat zastosowań 

grafiki w ich najbliższym otoczeniu, na ulicy, w sklepie, podczas 

obsługi zawodów sportowych, w szkole itp. Szczególnie ważne jest to 

ostatnie, gdyż spotykają się z nią na co dzień, a odróżnienie grafiki 

stworzonej przez człowieka od grafiki komputerowej nie jest, przy 

współczesnej technice, takie proste. 

 

2. Poprzez odpowiednie pytania naprowadzające zmierzamy do 

wprowadzenia pojęcia algorytmu, tj. do określenia sposobu 

rozwiązania problemu. Docelowym zadaniem (problemem) jest 

narysowanie planu naszego pokoju, dlatego polecamy narysowanie 

kilku prostokątów, które przydadzą się do tworzenia całego planu. Z 

doświadczenia wiadomo, że niecierpliwość uczniów prowadzi zwykle 

do zajęcia się wypróbowaniem różnych możliwości edytora, a nie 

systematycznego opanowywania poszczególnych narzędzi. Czas 

poświęcony temu zagadnieniu z pewnością zaprocentuje w 
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przyszłości, gdy uczniowie będą zmuszeni do doboru właściwych 

środków przy tworzeniu złożonych dokumentów. 

 

 

3. Polecamy samodzielne uruchomienie edytora i prosimy o wskazanie 

znanych już uczniom elementów okna; korygujemy nazwy i 

zwracamy uwagę na nowy- pasek narzędzi; czasem uczniowie są 

zdziwieni pozornie niepotrzebnym paskiem przesuwu pionowego lub 

poziomego. Zagadnień tych nie należy szczegółowo omawiać, 

wskazujemy jedynie na narzędzia, których będą używać na tej 

jednostce lekcyjnej- do kreślenia podstawowych figur 

geometrycznych; przypominamy tylko, że przy ustawieniu wskaźnika 

myszy nad przyciskiem pojawia się jego krótki opis. Podczas tych 

wstępnych ćwiczeń uczniowie powinni skojarzyć sposób 

uruchomienia programu edytora i wygląd jego okien ze sposobem 

posługiwania się programami gier. 

 

4. Uczniowie wykonują ćw.2 eksperymentując z doborem grubości linii 

i koloru; wykorzystują tylko jedno z narzędzi- do rysowania 

prostokąta, natomiast nauczyciel powinien zachęcić ich do kreślenia 

prostokątów (zamalowanych lub nie), również wzajemnie się 

przenikających. W ten sposób uczniowie łatwiej zauważą zasadę 

nakładania figur- w przyszłości kolejność ich tworzenia nie będzie 

obojętna. Nie starajmy się uczniom  w tych ćwiczeniach bezpośrednio 

pomagać, znacznie lepiej zachęcić ich do samodzielnych prób 

szukania rozwiązania lub sięgnięcia do opisu, np. z podręcznika. 
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5. Po krótkim podsumowaniu ćwiczenia polecamy rozpoczęcie 

wykonywania zad.1 lub2 (uczniowie zdolniejsi mogą rozpocząć 

realizację zad.3 lub 4). Większość uczniów zacznie teraz z pewnością 

pracowite mazanie rysunku; powinniśmy przerwać te prace i pokazać 

sposób tworzenia nowego pliku bez zapisywania  zmian w 

poprzednim; w późniejszych ćwiczeniach będziemy bardzo często 

wykorzystywać ten mechanizm. Powinniśmy również wziąć pod 

uwagę, że uczniowie mają tendencję do zapisywania efektów 

wszystkich ćwiczeń, bardzo często w przypadkowych miejscach 

pamięci; stąd, pod koniec tej jednostki lekcyjnej, czynnościami zapisu 

w pliku musi pokierować sam nauczyciel. 

 

6. Oceniamy, czy ćwiczenie zostało wykonane poprawnie i wspólnie 

przystępujemy do zapisu pierwszego dzieła uczniów-należy wyjaśnić 

rolę nazwy i podać prawidłowy sposób jej wyboru oraz wskazać 

znaki, których w nazwie nie wolno użyć. Napotkamy tu na trudności 

związane zarówno z długimi nazwami (pow. 8 znaków), jak i 

polskimi znakami diakrytycznymi.  

 

 

7. Oceniamy wykonanie zadania i kończymy pracę programu. 

 

Najczęściej popełniane błędy: 

1) Użycie do wykonania zadania nieodpowiednich narzędzi. 

2) Nieprzemyślenie  kolejności tworzenia poszczególnych figur: 

korekcja rysunku wymaga użycie gumki lub uzupełniania elementów 

graficznych, a to nie jest już takie łatwe i wymaga dodatkowego czasu 

pracy. 
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3) Nieumiejętne rozmieszczenie figur na rysunku: uczniowie próbują ten 

fakt jakoś uzasadnić. 

4) Skupienie  się na różnych możliwościach edytora, a nie na właściwym 

rozwiązaniu zadania, np.: wprowadzenie wiele kolorów, 

nieuzasadnione stosowanie nowych narzędzi, otwieranie nowych 

okien itp. 

5) Zły dobór nazwy pliku: 

 uczniowie nie zauważają znaku * w polu edycji i stanowi on 

niezamierzony element nazwy, prowadzący do błędu i 

odpowiedniej reakcji programu, 

 w starszych wersjach systemu przekraczają dozwoloną długość 

nazwy lub używają zabronionych znaków diakrytycznych, 

 zauważają umieszczone w polu edycji rozszerzenie i usiłują  je 

dopisać do swojej nazwy, pomijając w tym miejscu kropkę. 

 

6) Zapisywanie pliku w nieodpowiednim katalogu (tak zdarza się bardzo 

często, gdy edytor nie ma opcji automatycznego określenia katalogu 

domyślnego). 

7) Niepoprawnie kończenie pracy programu, polegające często na 

wyłączeniu komputera. Działanie takie obserwuje się szczególnie 

często przy pracy w systemie Windows, gdy ikony lub okna programu 

są przysłonięte innym oknem, np. Menadżera; podobnie jest w 

Windows 95 (98), gdy –na początku- uczniowie nie zauważają 

pojawienia się nowego elementu na pasku zadań, a okna są 

rozciągnięte do pełnego ekranu. 
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