
INFORMATYKA KLASA IV SP. ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE 
 

GRAFIKA 
 
1.Korzystając z narzędzi Prostokąt i Elipsa ( lub Owal) oraz narzędzia do kolorowania, 

narysuj w programie Paint las, w którym rosną drzewa liściaste i iglaste, krzewy oraz 

grzyby. 
 
2.Narysuj robota zbudowanego z prostokątów, podobnego do przedstawionego na 

rysunku obok. Podpisz wykorzystując narzędzie: Tekst. Pokoloruj rysunek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Narysuj w programie Paint swój dom. Podpisz wykorzystując narzędzie: Tekst . 

Pokoloruj rysunek. 

4. Narysuj w programie Paint psa zbudowanego z prostokątów i podpisz wykorzystując 

narzędzie Tekst. Pokoloruj rysunek. 

5. Zaprojektuj w programie Paint logo zawodów sportowych gry w piłkę nożną. 

Pokoloruj rysunek oraz podpisz wykorzystując narzędzie Tekst. 

6. Zrób dowolny rysunek w edytorze grafiki i podpisz go. 
 
7. Narysuj ilustrację do tekstu: 

 

W Egipcie życie skupiało się wzdłuż doliny Nilu. Rzeka ta przepływa przez pustynny 

krajobraz, urozmaicony widocznymi w oddali palmami i piramidami. Nil był doskonałą drogą 

wodną, po której pływały drewniane lub trzcinowe łodzie wożące ludzi i towary do odległych 

osad. W rzece żyły krokodyle i hipopotamy. 

 

8. Poszukaj w Internecie zdjęć superkomputera. Zainspirowany obejrzanymi obrazami, 

narysuj superkomputer według własnego pomysłu. 

9. Wykonaj autoportret w programie Paint. Może być własna karykatura. 

 
 
  



INFORMATYKA KLASA IV SP. ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE 
 
 

PRACA Z DOKUMENTEM/ TEKSTY KOMPUTEROWE 
 

10. Utwórz nowy dokument w edytorze tekstu. Napisz kilka zdań o swojej rodzinie. 

Umieść w pierwszym akapicie, po lewej stronie, swoje imię i nazwisko, w drugim akapicie, 

na środku, tytuł: "Moja Rodzina". Ustal samodzielnie odstęp między akapitami 

zawierającymi tytuł i treść wypowiedzi, rozmiar czcionki 14, krój: Arial, kolor czcionki: 

zielony. Zapisz tekst w pliku pod nazwą : Rodzina. 

 

11.Utwórz dokument w edytorze tekstu. Napisz zaproszenie na swoje urodziny. 

Zapisz pod nazwą : urodziny. 

12. Utwórz nowy dokument tekstowy. Przygotuj ogłoszenie o znalezieniu psa. Zdjęcie psa 

wstaw z Internetu, własnych zdjęć lub wykonaj samodzielny rysunek. 

 

13. Zaprojektuj własną wizytówkę w programie Paint dla siebie bądź rodziców. Wizytówka 

powinna zawierać: imię, nazwisko, adres telefon, zawód itp. Dane mogą być fikcyjne. 

 

14. Wykonaj kartkę  świąteczną. 
 
15. Wyjaśnij w edytorze tekstu pojęcia: poczta elektroniczna, konto pocztowe, login, 

nazwa użytkownika, hasło, logowanie, książka adresowa. 
 
INTERNET 
 

16. Znajdź w Internecie zasady netykiety. Utwórz nowy dokument tekstowy. Przepisz je 

stosując numerowanie. Użyj czcionki Calibrii 14. 

17.Wyszukaj w Internecie: Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.  
Zapisz je w dowolnym edytorze tekstu. Wypunktuj. Czcionka: Arial Black,  
rozmiar:12, kolor: niebieski. Odstępy między liniami 1,0. 
 

18. Wykonaj pracę w edytorze tekstu na temat: "Plusy i minusy korzystania  
z Internetu"- Czcionka: Arial Black, rozmiar:12, kolor: niebieski. Odstępy między liniami 1,0. 

 
 

DODATKOWO (można podnieść ocenę lub uzyskać celującą) 
 

19. Wyszukaj w Internecie lub innych źródłach więcej informacji na temat np. meduz. 

Napisz krótki tekst o tych zwierzętach korzystając z edytora tekstu. Wstaw do tekstu dwa 

rysunki (meduzy): wykonane własnoręcznie oraz zdjęcie z Internetu. 

20. Wykonaj krzyżówkę w programie Word (min. 30 pozycji). Ułóż samodzielnie pytania i 

napisz je w edytorze tekstu. 

21. Wyjaśnij pojęcie: emotikona. Narysuj 5 różnych emotikonek i pokoloruj je. 

22. Wykonaj historyjkę  obrazkową stosując dymki z tekstem-forma komiksu. 

23. Wykonaj prezentację na co najmniej 10 slajdów. Prezentacja powinna 

zawierać animacje, wklejone zdjęcia lub własne rysunki , wypunktowanie, ciekawe 

przejścia slajdów , wspólne tło slajdów, tekst, różne rodzaje i rozmiary czcionki. 

24. Stwórz prostą grę w dowolnym języku programowania.

 


