
 Najpierw kilka słów do rodziców. 
 
Szanowni Państwo. 
 Proszę pomóc swoim dzieciom w wykonaniu wskazanych zadań. Większości z nich trzeba 
nadać kierunek działań, wskazać kolejne kroki, a potem sprawdzić i ocenić wykonane ćwiczenia. 
Zajęcia szkolne przerwano nam tak nagle, że nikt nie przygotował ich do samodzielnej pracy, a nawet 
zeszyty ćwiczeń, z których korzystaliśmy na lekcjach informatyki, zostały w szkole. 
 W tej niezwykle trudnej dla wszystkich porze zdalnej nauki wydawca podręczników 
udostępnił znaczną część materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej. Z materiałów tych mogą 
korzystać zarówno nauczyciele jak i uczniowie do końca roku szkolnego. Ponieważ jednak uczniowie, 
jako osoby niepełnoletnie, nie mają do nich dostępu, proszę Państwa, aby każdy z rodziców zadbał o 
swoje dziecko i pobrał dostępne materiały na komputer, aby ułatwić mu edukację informatyczną. 
  Zadanie jest bardzo proste do wykonania. Należy wejść na stronę internetową 
https://www.nowaera.pl/naukazdalna/edukacjawczesnoszkolna 
Przewijając stronę w jej dolnej części znajdziecie Państwo tabelę z materiałami do pobrania. Są to 
takie same materiały, jakie były umieszczone na płycie do ćwiczeń z informatyki. Należy odnaleźć 
„Informatyka klasa 2” i wcisnąć przycisk „Pobierz”. Nowa Era może zażądać od Państwa założenia 
konta. Należy takie konto założyć i zapamiętać (zapisać) dane logowania (login i hasło), gdyż będą one 
potrzebne do aktywowania zainstalowanej aplikacji. Po pobraniu materiałów (trwa to do kilku minut 
w zależności od szybkości Waszego dostępu do Internetu) trzeba otworzyć plik instalacyjny i 
postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora. Po zakończeniu instalacji przy pierwszym 
uruchomieniu Nowa Era zapyta Was o dane logowania. Kolejne uruchomienia nie wymagają już 
uwierzytelnienia. 
 Proszę koniecznie zadbać o zainstalowanie tych materiałów, gdyż począwszy od dzisiejszych 
także kolejne zdania dla dzieci będą oparte o tę aplikację. 
 
 Z góry dziękuję, a w dalszej części zadanie dla dzieci. 
 
            
         Edward Kurjański 
 
 
Moi drodzy! 
 
 Gdy rodzice już zainstalują materiały ćwiczeniowe otwieramy aplikację „Informatyka – klasa 
2” i wybieramy zadanie „13. Piłkarz czy astronom?” i wykonujemy w pierwszej kolejności ćwiczenie 1. 
„Kim jestem”. Gdy klikniecie w przycisk „Otwórz ćwiczenie” otworzy się dokument tekstowy w 
programie Word, gdzie będzie krótka informacja o osobie, której zdjęcie musicie odnaleźć w 
Internecie i wkleić je poniżej tego tekstu. 
 Co zrobić, jeżeli ta informacja nic wam nie mówi i nadal nie wiemy, o kogo chodzi? 
Korzystając z tego tekstu musimy wyszukać informację. Zaznaczamy kursorem myszy pierwsze 
zdanie, na zaznaczeniu klikamy prawym klawiszem i klikamy „Kopiuj”. 
 

 

https://www.nowaera.pl/naukazdalna/edukacjawczesnoszkolna


 
Otwieramy przeglądarkę i łączymy się z Internetem. W okienku wyszukiwarki (Google) klikamy znowu 
prawym klawiszem i wybieramy „Wklej”. 
 

 
 

Przeglądamy wyniki wyszukiwań.  
 

 
 

Przeważnie na początku wyników pojawi się Wikipedia, internetowa encyklopedia. Gdy wejdziemy na 
tę stronę, znajdziemy tam nie tylko informacje o osobie, której szukamy, ale także zdjęcia, które 
możemy spokojnie kopiować, gdyż są wolne od praw autorskich. 
 
Na następnych stronach znajdziecie instrukcje z waszych ćwiczeń do informatyki, jak wyszukiwać 
obrazy w Internecie i wstawiać je do  dokumentu tekstowego. Po wykonaniu ćwiczenia „Kim jestem” 
możecie przejść do następnych i trochę się pobawić. 
 
            
        Życzę powodzenia 
 



 



 


