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KARTA PRACY DLA UCZNIA W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA 

Data:20.04.2020 
 

Przedmiot: informatyka 

Nauczyciel: Anna Skrzypczak  
 

Klasa: VII 

Temat: Powtórka przed sprawdzianem. 
Zachęcam do wydrukowania karty pracy 

Moi Drodzy! 
Planuję dla Was ostatni w tym roku sprawdzian. Oczywiście forma będzie dostosowana do obecnej sytuacji. Wszystko odbędzie się za pośrednictwem 
DISCORDA. O szczegółach powiem w dzień sprawdzianu. Jak zwykle możecie mieć notatki. Nie nastawiajcie się jednak na wyszukiwanie wiadomości w 
Internecie, bo nie będzie na to czasu.  
Poniżej podaję zakres materiału:  
-dokument tekstowy (wstążka – czyli górny panel, w którym mamy różne narzędzia, edycja tekstu, wstawianie tabeli, symboli itp) 
-podstawowe skróty klawiaturowe 
 

Trochę teorii i wskazówek do pracy: 

SKRÓTY KLAWIATUROWE 

• Ctrl + C – skopiowanie zaznaczonego pliku, obrazu albo fragmentu treści 

• Ctrl + X – wycięcie zaznaczonego pliku, obrazu albo fragmentu treści 

• Ctrl + V – wklejenie skopiowanego lub wyciętego pliku, obrazu albo fragmentu treści 

• Ctrl + A – zaznaczenie wszystkich plików w katalogu lub całej treści dokumentu 

• Ctrl + Z i Ctrl + Y – cofanie i ponawianie danej akcji 

• Ctrl + strzałka (w określonym kierunku) – przesuwanie kursora w określonym kierunku. Wciskając dodatkowo Shift można zaznaczyć fragment tekstu 

między jedną a drugą pozycją kursora 
• Ctrl + Shift + Spacja- twarda spacja 
•  Shift + Enter-miękki enter 

Zadanie: DOKUMENT TEKSTOWY 

Wyszukaj i opisz poszczególne elementy wstążki w obu dokumentach: 
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Załączniki dla karty pracy: 
FILMIKI EDUKACYJNE 
Edycja, zapis dokumentu tekstowego, odbieranie i wysyłanie wiadomości email: 
https://youtu.be/MEiK8sd04pM 
 

Zadania do wykonania przez ucznia: 
1. Przygotować się do sprawdzianu, który odbędzie się 29.04.2020 g.10:00 za 

pośrednictwem komunikatora DISCORD 
2. Uzupełnić zrzuty ekranu (podpisać poszczególne ikonki we wstążce)-

zachęcam do wydrukowania karty pracy, ewentualnie poćwiczcie w 
komuterze. 

Forma sprawdzenia wiedzy: 
Sprawdzian – waga 4 

Termin oddania pracy:   
Nie oddajemy 

Konsultacje dla uczniów: 
telefoniczne – codziennie od pon.- pt w godz. 10:00-11:00, pod nr Tel. 661 071 211,  
na kanale DISCORD- codziennie od pon – pt w godz. 11:00-11:30  
pod adresem e-mail ania03skrzypczak@interia.pl codziennie od pon – pt w godz. 8:00-14:30 
przez dziennik – codziennie 
 

 

Anna Skrzypczak  

https://youtu.be/MEiK8sd04pM
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