
Dzień dobry. 
Nie chciałbym zanadto obciążać Was pracą,  ale pomimo trudnego dla nas wszystkich 

okresu trzeba ćwiczyć i zdobywać nowe umiejętności w posługiwaniu się technologiami in-
formacyjno-komunikacyjnymi. 

Przede wszystkim przypominam o zadaniu długoterminowym (krzyżówka). Otrzyma-
łem zaledwie kilka prac z każdej klasy. Nie postawiłem nikomu oceny niższej niż „-5”. Ci, któ-
rzy nie nadesłali mi wykonanego zadania otrzymali „1”. Co nie znaczy, że nie można jeszcze 
tych jedynek poprawić na oceny pozytywne – oczywiście pod warunkiem, że wykonane zada-
nia dotrą do mnie do końca kwietnia. Przypominam, że oceny za to zadanie są „na zielono”, 
zatem oceny liczone są podwójnie. Jeżeli ktoś ma problem z zadaniem, proszę o kontakt na 
ejkur@op.pl 

 
Chciałbym również zmobilizować Was do wykonania zadań na code.org. Jestem pe-

wien, że wykonaliście już więcej zadań lekcji 3., niż otrzymaliście w poleceniu na kartce. Za-
tem na najbliższy tydzień wykonujecie wszystkie zadania (sekwencje) lekcji 3. (etapu 3.). Po 
wykonaniu zadań proszę zrobić „zrzut ekranu” zadania nr 9. (Etap3: Labirynt: Sekwencja 9) i 
wysłać mi obraz na ejkur@op.pl 

Jeżeli ktoś jeszcze nie wie: „zrzut ekranu”, popularnie nazywany „screenem”, to opcja 
umożliwiająca zapisanie treści aktualnie wyświetlanych na ekranie urządzenia, w formie pliku 
graficznego (obrazu). W przypadku laptopów i komputerów stacjonarnych z pomocą przy-
chodzi specjalny klawisz – „print screen” (oznaczany też skrótem PrtScr). Po jego wciśnięciu, 
zawartość ekranu zostanie skopiowana do schowka. By zachować ją na dysku, należy otwo-
rzyć program do edycji obrazu, np. Paint, a następnie użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+V lub 
opcji „Wklej”. Teraz wystarczy zapisać plik i gotowe. Może się zdarzyć też, iż komputer jest tak 
skonfigurowany, że „screen” zostanie od razu zapisany w folderze systemowym, np. „Obrazy” 
lub „Pictures”. Wówczas należy go odnaleźć we właściwym folderze. Gdyby nadal był problem 
ze zrzutem ekranu, można zapytać „wujka Google” wpisując do wyszukiwarki: Jak zrobić zrzut 
ekranu Windows … (w miejsce wielokropka wpisać numer wersji swojego systemu, np. 7, 8, 
10, a może jeszcze Vista lub XP). 

W razie problemów proszę o kontakt na ejkur@op.pl 
 
Jeżeli ktoś zgubił kartki z moimi poleceniami, znajdzie polecenia do zadań poniżej. 
 
      Życzę przyjemnej i owocnej pracy 
       Edward Kurjański 

 
 
 
 
 
Zadanie długoterminowe dla klasy 6. 
 
Pod podanym poniżej adresem 
https://szarada.net/krzyzowki/pokaz/glos-lwa-czarny-ptak/ 
znajdziesz krzyżówkę. 
 Twoim zadaniem jest odtworzyć tę krzyżówkę w edytorze tekstu (programie Word lub 
podobnym). 
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 Do wykonania krzyżówki użyj odpowiednio sformatowanej tabeli – komórka o bokach  
1x1 cm. Zwróć uwagę na dwustopniowe cieniowanie komórek – ciemniejsze tło komórek 
zbędnych, jaśniejsze komórek z definicjami do haseł. Jeszcze ciemniejsze powinny być linie 
siatki komórek do wpisywania haseł. Do wykonania strzałek użyj odpowiednio sformatowane 
kształty (trójkąt równoramienny). Przy problemach z ułożeniem dwóch strzałek w jednej ko-
mórce zastosuj opcje „przesuń na spód” i „przesuń na wierzch”. Do wpisania definicji użyj 
wąskiej czcionki, by tekst się mieścił  
w komórce, a jednocześnie był dobrze czytelny, np. Arial Narrow. W razie problemów proszę 
przygotować pytania do konsultacji. 
 Wykonane zadanie proszę przesłać do 15 kwietnia na mój adres ejkur@op.pl 
 
 
krzyżówka rozwiązana – tak powinno wyglądać prawidłowo wykonane zadanie 
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Zadanie z informatyki na czas kwarantanny dla klasy 6 
 
Zadanie należy wykonać samodzielnie. Niezbędny jest dostęp do Internetu. 
 
Wejdź na stronę: studio.code.org 
Wybierz zakładkę: Katalog Kursów 
Następnie wybierz: Kurs 2 
 
Wykonaj ćwiczenia lekcji 2. zgodnie z poleceniami. Zwracaj uwagę na zawartą w pole-
ceniu liczbę bloków, czyli wykonaj ćwiczenie używając  jak najmniejszej liczby bloków. 
Jeżeli wykonasz wszystkie ćwiczenia, spróbuj wykonać trzy pierwsze zadania lekcji 3. 
 


