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Nie polegaj na liczbach. Rozejrzyj się dookoła, zobacz wszystko właściwie. 
Jest więcej rzeczy na niebie i ziemi niż twój komputer może cyfrowo przetworzyć. 

Justin Richards, Kod Chaosu 

 

Drogi Uczniu! 

Na dzisiejszej lekcji przypomnienie dwóch zagadnień – wstawiania tabeli i obrazu w pliku 

tekstowym. 

 

10.06.2020 

TEMAT: Wstawiamy do tekstu tabelę i obraz. 
 

Temat w podręczniku klasy V str. 104-112 oraz str. 120-122. 

 
Dla uczniów klasy IV zamieszczam podręcznik klasy V w wersji online. Korzystanie z podręcznika może być na 

kilka sposobów, ponieważ kartki możemy przewracać: 1.„środkowymi strzałkami” przy książce; 2.nad książką 

jest okienko, w nim „strzałki do przewijania stron” (po prawej); 3.w prawym górnym rogu okna mamy napis 

„Spis treści” i obok ikonę z czerwonym tłem, klikamy w obrazek i pojawia się spis treści podręcznika, klikając 

w danym temat/zagadnienie podręcznik otworzy się na odpowiedniej stronie. 

   Podręcznik online 

 

Uważnie przeczytaj temat w podręczniku, zapoznaj się z wideolekcjami i dla utrwalenia postaraj 

się wykonać samodzielne prezentowane ćwiczenia. 

Wideolekcja Wklejamy do tekstu rysunki owoców (Ćwiczenie 1/105) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Yg1F7Szn7c&feature=youtu.be 

Wideolekcja Ustalamy sposób otaczania obrazu tekstem (Ćwiczenie 2/106) 

https://www.youtube.com/watch?v=mwEMn6baarM&feature=youtu.be 

Wideolekcja Wstawianie do tekstu obrazu z pliku (Ćwiczenie 3/107) 

https://www.youtube.com/watch?v=S3KeEbv5EIw&feature=youtu.be 

Wideolekcja Wstawiamy do tekstu clipart (Ćwiczenie 4/109) 

https://www.youtube.com/watch?v=LD2E-AgO-mA&feature=youtu.be 

Zapoznaj się z pkt.4 tematu 9 Sztuczki ułatwiające wstawianie obrazów. 

Wideolekcja Tworzymy tabelę (Ćwiczenie 9/121) 

https://www.youtube.com/watch?v=IZmk3XUXKFA&feature=youtu.be 

Wideolekcja Wstawiamy do tabeli dodatkowy wiersz (Ćwiczenie 10/121) 

https://www.youtube.com/watch?v=j4IPU4EJs6Q&feature=youtu.be 

Wideolekcja Scalamy komórki (Ćwiczenie 11/122) 

https://www.youtube.com/watch?v=mzHSixk0IyE&feature=youtu.be 

Wideolekcja Tworzymy i formatujemy tabelę (Ćwiczenie 12/122) 

https://www.youtube.com/watch?v=bA9W4pfpdok&feature=youtu.be 

Wideolekcja Usuwamy wiersz (Ćwiczenie 13/122) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ftd-8jk82iU&feature=youtu.be 
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NOTATKA Z LEKCJI (wpisz do zeszytu przedmiotowego pod tematem lekcji) 

1. Wstawiamy obrazy do tekstu. 
Do dokumentu tekstowego można wstawić obraz: 

− przez Schowek (zalecane, gdy wstawiamy fragment rysunku), 

− z pliku (zalecane, gdy wstawiamy cały obraz). 

2. Po wstawieniu obrazu do dokumentu tekstowego można na nim wykonywać różne operacje: 

− zmieniać sposób otaczania tekstem, 

− zmieniać położenie w dokumencie, 

− zmieniać rozmiar, 

− przycinać, 

− ustalać kolejność (gdy obrazy zachodzą na siebie), 

− rozjaśniać, 

− obracać. 

3. Wstawiamy do tekstu tabelę. 
Do tekstu można wstawić tabelę. Tabela jest zbudowana z wierszy i kolumn. Pojedyncze pole tabeli 

to komórka. 
Do tekstu można dodatkowo dodać efekty widoczne tylko na ekranie monitora. 

 

PRACA DOMOWA 

Zadanie. Zaprojektuj tabelę pn. „Plan lekcji” i ozdób ją wstawiając tematyczny obraz. 

Rozwiązanie prześlij na adres e-mail: becherk69@gmail.com . 

 

WYKORZYSTANE ZASOBY  

✓ https://www.youtube.com/  

✓ https://ebook.migra.pl/ 

✓ podręcznik Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V, wyd. MiGra 

 

 

 

Życzę siły i wytrwałości w dążeniu do celu. 

Powodzenia! 
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