
Programowanie klasa II-III, Informatyka – klasy V- VIII. 

Dzień dobry. 

Kontynuujemy pracę zdalną z Informatyką. Polega ona na pobraniu pliku z menu Dla ucznia 

w zakładce Do pobrania lub newsie w  linku  z nazwiskiem nauczyciela, LEKCJI ONLINE z 

proponowanymi zadaniami i materiałami, z którymi uczniowie po pobraniu, skopiowaniu lub 

zapisaniu (można też wydrukować) powinni samodzielnie pracować w domu.  
 

Klasy II i III nie wysyłają żadnych prac tylko ćwiczą kodowanie. 

Klasy V, VI, VII, VIII nie wysyłają już żadnych prac tylko wykonują zadania. 

Zadania należy wykonać na podstawie wiadomości z podręcznika załączników, instrukcji od 

nauczyciela oraz przykładów zamieszczonych na platformach internetowych. 

 

 Jeśli chcesz wysyłać E-MAILA z pytaniem podajesz też TEMAT e-maila (Szkołę, Przedmiot, 

Imię i Nazwisko ucznia, klasa, nr w dzienniku, Tytuł zadania, nr i datę zadania). 

 Adres e-mail: pjz1.sp@gmail.com 

 

Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, mogę pomagać w zrozumieniu 

poleceń, w rozwiązywaniu zadań zawsze w czasie zgodnym z planem lekcji ale również w 

godzinach poza lekcyjnych. Kontakt przez e-maila pjz1.sp@gmail.com, Messengera, Skype. 

 

 
Klasa 

 

 
Materiały (są zamieszczane na stronie lub wysyłane e-mailem) 

 Uwaga: w przypadku braku konta do logowania na platformę 

scratch.mit.edu lub code.org,  sgpsys.com (Baltie)– można kodować bez 
logowania jeśli ktoś zapomniał hasła lub należy założyć nowe konto. 
Programowanie na platformach jest darmowe. Można też programować na 
zainstalowanym programie Scratch 2.0 z poziomu własnego komputera. 
 

 
II - III 

 
„Ciekawe gry dydaktyczne w programie Scratch”.   Praca nad projektami 

w programie Scratch. Korzystamy z platformy online http://scratch.mit.edu. 

Ćwiczenia obowiązkowe na platformie - http://scratch.mit.edu oraz  
https://code.org/. 
  
12 VI – T: Ćwiczenia w kodowaniu online na stronie https://code.org/ (kl.III) 
12 VI – T: Ćwiczenia w kodowaniu online na stronie https://code.org/ (kl.II-III) 
19 VI  – Temat: Zakończenie prac programistycznych i prezentacja projektów 

na https://code.org/ (kl.III)  
19 VI – Temat: Zakończenie prac programistycznych i prezentacja projektów na 

https://code.org/ (kl.II-III) 

Klasy II i III nie wysyłają żadnych prac tylko ćwiczą kodowanie. 
Jeśli uczniowie chcą pochwalić się i wysłać swoje prace, mogą to zrobić na e-
maila. Patrz instrukcja powyżej! 
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V 

12 VI – Temat:  Kalkulator jako narzędzie wspomagające rozwiązywanie 

zadań.(podręcznik str. 154-160). 

19 VI – Temat:  Projektujemy rebus do gazetki szkolnej w programie Word. 

(podręcznik str. 169-174). Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 
 
Instrukcje do w/w tematów: 
 
12 VI – Temat:  Kalkulator jako narzędzie wspomagające rozwiązywanie 

zadań.(podręcznik str. 154-160). 
 

Drodzy uczniowie! 

Z pewnością kalkulator był już przez Was używany na lekcjach matematyki, 

dlatego nie będziemy szczegółowo omawiać sposobów posługiwania się tym 

urządzeniem. Ważne, żeby wiedzieć jakie możemy za pomocą komputera 

wykonać obliczenia. 

1. Wyszukaj program Kalkulator w systemie i uruchom go.  

2. Poznaj okno programu. W tym celu przeczytaj dokładnie wiadomości 

ze str.135. 

3. Rozwiąż wg instrukcji z podręcznika możliwie jak najwięcej zadań i 

zapisz je w zeszycie.  

4. Wykonaj obowiązkowo ćwiczenie 4.11/str.156  i 4.13/str.157 oraz 

4.14/str. 157. 

 

19 VI – Temat:  Projektujemy rebus do gazetki szkolnej w programie Word. 

(podręcznik str. 169-174). Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 
 

Drodzy uczniowie! 

Kontynujemy tworzenie dokumentów tekstowych w programach do pisania 

typu  Open Office Writer,  lub bardziej wymagających np. Microsoft Word.  

1. Proszę aby uczniowie klasy 5 przeczytali materiał z podręcznika od 

strony 169 do 174.   

2. Następnie proszę wykonać w Word w razie braku w/w programu 

można edytorze tekstu z pakietu OpenOffice.org – rebus opisany  w 

podręczniku i zapisać  jako plik w folderze Moje dokumenty. Można 

również wykonać dodatkowo własny rebus, który w następnym roku 

szkolnym opublikujemy w gazetce szkolnej. 

Proszę wykonać zadanie i  nie odsyłać pliku. 

 

Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, zawsze w czasie 

zgodnym z planem lekcji ale również w godzinach poza lekcyjnych. 

 

Życzę sukcesów. Zdrowych i bezpiecznych wakacji.  Piotr Ziemba 
 

 
VI 

 

12 VI – Temat:  Planujemy koszty wycieczki klasowej w arkuszu 

kalkulacyjnym. (podręcznik str. 151-153) 

19 VI – Temat:  Wykresy do projektu o kosztach wycieczki klasowej. 

(podręcznik str. 154-157) Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 
 
Instrukcje do w/w tematów: 
 
Drodzy uczniowie! 

Program do wykonywania obliczeń to arkusz kalkulacyjny, w którym można 

sprawnie je wykonywać i obrazować wyniki tych obliczeń w postaci wykresu. 

Tworzymy arkusze w programach typu  Open Office – Arkusz kalkulacyjny,  



lub bardziej wymagających np. Microsoft Excel. 

1. Proszę aby uczniowie klasy 6 zapoznali się z przesłanym przeze mnie 

plikiem Wycieczka.xlsx 

2. Następnie proszę wykonać w Excel w razie braku w/w programu 

można w arkuszu kalkulacyjnym z pakietu OpenOffice.org – tabelę z 

kosztami wycieczki do Krakowa stosując podane formuły obliczeniowe  

i zapisać pod nazwą Wycieczka do Krakowa  jako plik xlix, w folderze 

Moje dokumenty. 

3.  Proszę aby uczniowie przeczytali teraz materiał z podręcznika od 

strony 154 do 156 gdzie dowiedzą się jak wykonać wykres.   

4. Należy teraz wykonać obok tabeli własny wykres, który będzie 

obrazował wyniki obliczeń, koszty wycieczki do Krakowa dla 

poszczególnych klas.(zapoznaj się z przykładowym wykresem w 

przysłanym pliku) 

5. Ponownie zapisz zmiany w opracowanym dokumencie. 

Proszę wykonać zadanie i  nie odsyłać pliku. 

 

Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, zawsze w czasie 

zgodnym z planem lekcji ale również w godzinach poza lekcyjnych. 

 

Życzę sukcesów. Zdrowych i bezpiecznych wakacji.  Piotr Ziemba 
 

 
VII 

 
12 VI – Temat: Bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość oraz własność 

intelektualna. (podręcznik str. 157-163). 

19 VI – Temat:  Rozwój informatyki na przestrzeni lat. Powtórzenie i 

utrwalenie wiadomości. Projekty, debaty, prezentacje. (podręcznik str. 164). 

 
 
Instrukcje do w/w tematów: 
 

12 VI – Temat: Bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość oraz własność 

intelektualna. (podręcznik str. 157-163). 

 

Drodzy uczniowie! 

Przeczytajcie wiadomości z podręcznika str. 157-163 
 
Zadanie : Napisz w zeszycie wyczerpującą notatkę. 
 
Co należy wziąć pod uwagę i umieścić w notatce- koniecznie odpowiedz na 
pytania: 

1. Jak zachowywać bezpieczeństwo w sieci? 
2. Na czym polega cyfrowa tożsamość? 
3. Co to jest prawo autorskie i własność intelektualna? 
4. Co to jest licencja na oprogramowanie i jakie mamy ich rodzaje? 
5. Na czym polega etyczne postępowanie w pracy z informacjami? 

 
 
 
19 VI – Temat:  Rozwój informatyki na przestrzeni lat. Powtórzenie i 

utrwalenie wiadomości. Projekty, debaty, prezentacje. (podręcznik str. 164-

168). 
 

Drodzy uczniowie! 

Przeczytajcie wiadomości z podręcznika str. 164-168. Zwróć uwagę na 



ciekawostkę. 
 
Zadanie : Napisz w zeszycie notatkę. 
 
Co należy wziąć pod uwagę i umieścić w notatce: 

1. Wymień najważniejsze zmiany w rozwoju informatyki na przestrzeni 
ostatnich lat. 

2. Wymień przykłady zastosowań informatyki we współczesnym świecie 
w różnych dziedzinach życia. 

3. Znajdź w Internecie gry komputerowe i powiedz, czy uczą one 
właściwych zachowań, czy mają negatywny wpływ na użytkownika. 
Wypowiedź uzasadnij. 

4. Wymień zagrożenia związane z coraz powszechniejszą 
komputeryzacją? 

5. Na czym polega uzależnienie od komputera, Internetu lub gier. 
 
 
Życzę sukcesów. Zdrowych i bezpiecznych wakacji.  Piotr Ziemba 
 

 
VIII 

 

12 VI – Temat:  Kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i 

sieci. (podręcznik str. 136-139) 

19 VI – Temat:  To już wiesz, umiesz, potrafisz. Projekty, debaty i 

prezentacje. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.  (podręcznik str. 140-

142). 

 

Instrukcje do w/w tematów: 
 
 
Drodzy uczniowie! 

Przeczytajcie wiadomości z podręcznika str. 136-142 
 
Zadanie : Napisz w zeszycie wyczerpującą notatkę z informacji znalezionych w 
Wikipedii czy na innych stronach internetowych. 
 
Co należy wziąć pod uwagę i umieścić w notatce: 

1. Bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość i prywatność w sieci. 
2. Etyka pracy z informacjami. 
3. Gry komputerowe - powiedz, czy uczą one właściwych zachowań, czy 

mają negatywny wpływ na użytkownika. Wypowiedź uzasadnij. 
4. Wymień zagrożenia związane z coraz powszechniejszą 

komputeryzacją? 
5. Na czym polega uzależnienie od komputera, Internetu lub gier. 

 
 
Życzę sukcesów. Zdrowych i bezpiecznych wakacji.  Piotr Ziemba 
 

 

 

 



PLIK DLA KLASY 6 

  

 
 
Wycieczka szkolna do KRAKOWA  

  

        

 
Organizator Biuro Podróży „WĘDROWIEC" 

   
        

 
Termin Od Do 

    

  
19-wrz-20 21-wrz-20 

    

        

 

Koszt 1 
osoby 210,00 zł 

     

        

        
LP Klasa Liczba uczestników   Koszt Wpłacona Dopłata 

  
 

Dziewcząt Chłopców Razem klasy zaliczka   

1 I A 12 13 25 5 250,00 zł 4 000,00 zł 1 250,00 zł 

2 I B 14 10 24 5 040,00 zł 4 000,00 zł 1 040,00 zł 

3 I C 15 11 26 5 460,00 zł 4 000,00 zł 1 460,00 zł 

4 II A 16 12 28 5 880,00 zł 4 000,00 zł 1 880,00 zł 

5 II B 15 14 29 6 090,00 zł 4 000,00 zł 2 090,00 zł 

6 III A 13 8 21 4 410,00 zł 4 000,00 zł 410,00 zł 

  RAZEM 85 68 153 32 130,00 zł 24 000,00 zł 8 130,00 zł 

 
 
 
 

       

 



Technika– klasy V, VI. 

Drodzy Uczniowie. 

Kontynuujemy pracę zdalną z Techniką. Polega ona na pobraniu pliku z menu Dla ucznia w 

zakładce Do pobrania lub newsie w  linku  z nazwiskiem nauczyciela, LEKCJI ONLINE z 

proponowanymi zadaniami i materiałami, z którymi uczniowie po pobraniu, skopiowaniu lub 

zapisaniu (można też wydrukować) powinni samodzielnie pracować w domu.  
 

Klasy V, VI nie wysyła już żadnych prac tylko wykonuje zadania. 

Zadania należy wykonać na podstawie wiadomości z podręcznika oraz załączników 

przesłanych przez nauczyciela. 

 

 Jeśli chcesz wysyłać E-MAILA z pytaniem podajesz też TEMAT e-maila (Szkołę, Przedmiot, 

Imię i Nazwisko ucznia, klasa, nr w dzienniku, Tytuł zadania, nr i datę zadania). 

 Adres e-mail: pjz1.sp@gmail.com 

 

Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, mogę pomagać w zrozumieniu 

poleceń, w rozwiązywaniu zadań zawsze w czasie zgodnym z planem lekcji ale również w 

godzinach poza lekcyjnych. Kontakt przez e-maila pjz1.sp@gmail.com, Messengera, Skype. 

 

 
Klasa 

 

 
Materiały 

 
V 

9 VI – Temat: W zdrowym ciele zdrowy duch. Zasady zdrowego życia. 

23 VI – Temat:  To umiem! Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 

 
Instrukcja do w/w tematów: 
Zdrowe posiłki to nie wszystko. Równie ważna jest aktywność ruchowa. 

1. Przeczytaj materiał z podręcznika str. 68 - 70. i zapoznaj się z 

wiadomościami na stronie internetowej – Zdrowy tryb życia! 

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-dzialu-ii-zdrowy-tryb-
zycia/DZcTlDXnD 

2. Następnie obejrzyj film:  W zdrowym ciele zdrowy duch! -
https://slideplayer.pl/slide/431255/ 

3. Zapoznaj się również z przygotowaną prezentacją - W zdrowym ciele 

zdrowy duch! -
http://szsgorzow.pl/dokumenty/projekt_edukacyjny1.pdf 

 
Wykonaj notatkę do zeszytu na podstawie podręcznika i obejrzanych 
materiałów :  

1. Odpowiedz na pytanie – Co się kryje w powiedzeniu „W zdrowym 

ciele zdrowy duch”?  
2. Wykonaj ćwiczenie 5  str. 73.  Przepisz do zeszytu zadanie i jego 

odpowiedź. Wymień najistotniejsze wg Ciebie zasady zdrowego życia. 
3. Nie wysyłamy notatek. Owocnej pracy. 

 
W ramach powtórzenia i utrwalenia wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 ze strony 76 
podręcznika. 
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Zadanie dodatkowe dla chętnych, którzy go jeszcze nie wykonali.   
Wykonaj plakat, pracę techniczną na kartce A3 przy użyciu dowolnych 
przyborów, materiałów. Wykorzystaj wiadomości z podręcznika str.64- 67. 
Hasło : „ W zdrowym ciele zdrowy duch”. Plakat ma zachęcić szczególnie 
młodych ludzi do zdrowego trybu życia, na które wpływa zdrowe odżywianie i 
aktywność fizyczna.   
Proszę wykonać zadanie i  nie odsyłać pliku. 

 

Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, zawsze w czasie 

zgodnym z planem lekcji ale również w godzinach poza lekcyjnych. 

 

Życzę sukcesów. Zdrowych i bezpiecznych wakacji.  Piotr Ziemba 
 

 
VI 

 
9 VI – Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji. 
(podręcznik str. 63) 
23 VI – Temat To umiem! Podsumowanie, powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości. (podręcznik str. 64) 
 
Instrukcja do w/w tematów: 

 
Żyjemy w czasach ogromnego postępu technicznego. Nowoczesne urządzenia 
techniczne i wynalazki nie tylko ułatwiają nam życie, lecz także mogą być 
źródłem wielu zagrożeń 

1. Przeczytaj uważnie temat z podręcznika str. 63. 
2. Następnie obejrzyj film: https://slideplayer.pl/slide/439087/ 
3. Zapoznaj się również z przygotowaną prezentacją: 

https://prezi.com/hlprjvosobg0/zagrozenia-cywilizacyjne/ 
4. Narysuj w zeszycie diagram „Przykłady współczesnych zagrożeń” i 

opisz poszczególne zagrożenia: 

 Wojny i terroryzm 

 Zanieczyszczenia środowiska 

 Zagrożenia zdrowia 
5. Wykonaj w zeszycie ćw. 4 str.63 
6. Ustnie wykonaj ćw. 5 ze str. 63 

Możesz też obejrzeć: https://zywienie.abczdrowie.pl/dieta-dla-mlodziezy 
 
W ramach powtórzenia i utrwalenia wykonaj ćwiczenia 1,2,3 ze strony 64 
podręcznika. Proszę wykonać zadanie i  nie odsyłać pliku. 
 

Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, zawsze w czasie 

zgodnym z planem lekcji ale również w godzinach poza lekcyjnych. 

 
Polecam programy telewizyjne Szkoła z TVP z TECHNIKI kl. 6 na kanale TVP 3 w 
środy o godzinie 10.00 - powtórka o godzinie 14.30. 
 
Życzę sukcesów. Zdrowych i bezpiecznych wakacji.  Piotr Ziemba  
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