
Sprawdzian – klasa VI – INFORMATYKA 

Uzupełnij imię i nazwisko -……….. klasa-…. 

Część testowa:  

Poprawną odpowiedź podkreśl za pomocą odpowiedniego narzędzia w dokumencie: 

1.Żeby usunąć fragment w dokumencie tekstowym MS Word, należy najpierw: 

a. kliknąć w ten fragment prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń  

b. zaznaczyć ten fragment 

c. nacisnąć kombinację klawiszy Shift+Delete 

d. nacisnąć klawisz Delete 

2.Aby ustawić wcięcie akapitu, należy: 

a. kliknąć szybko 3 razy lewym przyciskiem myszy w ten akapit 

b. ustawić kursor na początku tego akapitu i nacisnąć klawisz Insert 

c. nacisnąć na klawiaturze klawisz Insert 

d. ustawić kursor na początku tego akapitu i nacisnąć klawisz Tab 

3.Numery stron w dokumencie MS Word wstawia się: 

a. korzystając ze stylu Nagłówek 1 

b. w stopce i nagłówku dokumentu 

c. w obrazkach Clipart 

4.Zdjęcie poniżej przedstawia: 

 
a. Akapit 

b. Interlinia 

c. Czcionka 

d. Pomoc 

 

 



5.Do sformatowania tekstu poniżej wykorzystano: 

 

a. czarny kolor wyróżnienia tekstu 

b. żółte obramowanie akapitu 

c. żółty kolor wyróżnienia tekstu 

d. żółty kolor czcionki 

 

Część praktyczna: 

1.Przeczytaj wiersz, a następnie wykonaj polecenia znajdujące się pod wierszem 

 

Wanda Chotomska 

Herbatka 

Babciu i dziadku ufajcie wnukom 

oni na pewno szklanek nie stłuką. 

Oni esencję zaleją wrzątkiem 

I stół nakryją czystym obrusem. 

 

Oni to wszystko zrobią na piątkę. 

A może nawet na piątkę z plusem. 

A nie mówiłam? Już jest herbatka. 

Szklanka dla babci, szklana dla dziadka. 

 

Już ją nalano, już ją podano. 

Szklanki śpiewają piosenką szklaną. 

Już herbatniki są do herbaty. 

już się w herbacie rozpuszcza cukier. 

 

Babciu opowiedz o tamtych czasach 

Gdy byłaś wnuczką, a dziadek wnukiem. 

 

2.Wiersz w całości wyśrodkuj (tytuł i autor również) 

3.Autora wyróżnij kolorem żółtym, czcionkę zmień na calibri lub verdana, rozmiar 24 

4.Tytuł- rozmiar czcionki na 48, kolor czcionki na czerwony, pogrubienie 

5.Drugą zwrotkę cieniuj (wiaderko z farbą) kolorem zielonym 

6.Podkreśl ostatni wers wiersza. 

 

Zapisz zmiany i odeślij sprawdzian jako załącznik na adres email: ania03skrzypczak@interia.pl 


	Herbatka

