
Temat: Projekt grupowy - plan wycieczki klasowej. 
 
Wykorzystując wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z edytorem grafiki i edytorem tekstu zdobyte na ostatnich lekcjach, 
opracujesz teraz plan wycieczki. Wiesz już, jak się pakować przed wycieczką, potrafisz przygotować listę uczestników wycieczki, 
znasz regulamin wycieczki. Na dzisiejszej lekcji sporządzisz plan jednodniowej wycieczki do Warszawy lub innego wybranego 
miasta. 
 

Zadanie 1 (Praca w grupach – grupa ma do dyspozycji 3 komputery) 
 W nowym dokumencie edytora tekstu Microsoft Word 

przygotujcie ulotkę informacyjną dla uczestników 
wycieczki.  

 Potrzebne informacje odszukajcie w internecie.  
 Zastosujcie poznane opcje edytora tekstu.  
 Dokument zapiszcie w pliku o odpowiedniej nazwie, a następnie 

wyślijcie go w nauczycielowi na adres: cichosz.szkola@gmail.com. 
Każda grupa powinna wybrać wycieczkę do innego miasta. Propozycje 
odszukajcie na następnej stronie kartki 
 

Etap I. Zaplanujcie.  
1. Podzielcie się na 3 grupy. 
2. Wybierzcie miasto, które będziecie zwiedzać. 
3. Zobaczcie przykład gotowego planu wycieczki – rysunek obok 
4. Podzielcie się zadaniami zależnie od swoich umiejętności (każda 

grupa ma 3 komputery więc…)  
 KOMPUTER I -  niech:  

 pisze tekst, formatuje,  
 odbiera emailem, kopiuje, łączy przesłane grafiki, 
 kopiuje i wkleja zawartość przesłanych plików 
 przesyła gotowy plan nauczycielowi 

 KOMPUTER II -  niech: 
 oblicza długość trasy z Wolborza do wybranego miasta, 
 wyszukuje atrakcje w wybranym mieście, 
 poprzez GogleMaps wykonuje zrzut trasy zwiedzania 
 przesyła emailem wykonane zrzuty ekranu do grupy I 

 KOMPUTER III – niech:  
 wykonuje lub wyszukuje grafiki (herb miasta, flaga).  
 przesyła pliki emailem do grupy I 
 Wspomaga grupę I w tworzeniu listy uczestników, 

przedmiotów, które należy zapakować itp. 
 

Etap II. Wykonajcie (Trochę podpowiedzi). 
 KOMPUTER I -  niech:  

 Zastanawiacie się, jak zapisać godziny 615. 700. 1800  (wasze 
mogą być inne, w zależności od podanych z obliczeń w 
Gogle Maps) 

 Wykorzystane efekty formatowania to: cieniowanie, 
interlinie, indeks górny, krawędź dolna, numerowanie, 
wypunktowanie ze zmianą obrazu punktora 

 Dostosujcie rozmiary czcionek do wysokości kartki 
 Utwórzcie nową stronę, na którą wkleicie przesłaną listę 

uczestników (CTRL+ENTER) 
 kopiujcie i wklejajcie zawartość przesłanych plików z 

emaila 
 prześlijcie gotowy plan nauczycielowi 

 jeśli skończyliście wcześniej któryś z etapów pracy pomóżcie innym grupom w miarę 
posiadanego czasu. 

 



 

 KOMPUTER II -  niech: 
 obliczcie długość trasy z Wolborza do wybranego miasta 

i jak najszybciej podajcie czas przejazdu autokarem grupie 
I (oblicz trasę -          ) 
 

 Scrennn wyślijcie emailem do grupy I. (Możecie go 
wykonać narzędziem wycinanie) 

 wyszukuje atrakcje w wybranym mieście. Nie muszą być 
w kolejności zwiedzania, ale niech to będą miejsca warte 
zwiedzania. I pamiętajcie macie autokar, ale na niektóre 
atrakcję potrzeba więcej niż godzinę więc przemyślcie 
sprawę xD. 
Pytania w przeglądarkę: nazwa miasta, co warto zobaczyć; 
nazwa miasta, 10 największych atrakcji itp. 

 
 KOMPUTER III – niech:  

 wykonuje lub wyszukuje grafiki (herb miasta, flaga).  
 przesyła pliki emailem do grupy I 
 Wspomaga grupę I w tworzeniu listy uczestników, listy 

ulubionych potraw itp. 

Etap III. Sprawdźcie. 
1. Sprawdźcie dokument, a następnie prześlijcie go nauczycielowi 

do sprawdzenia droga e-mailową. 

Etap IV. Działajcie (zakończenie i prezentacja).  

1. Zaprezentujcie klasie swoją propozycję planu wycieczki. 
2. Zdecydujcie wspólnie, która propozycja jest najciekawsza. 

Propozycje miast do zwiedzania:  
Kraków: 

• od Barbakan 

• do Smok Wawelski 
http://www.psur.pl/a.aspx?id=395 
 
Gdańsk:  

• od Spichlerze na Wyspie Spichrzów 

• nie pomiń Żurawia (symbolu Gdańska) 

• do Dworzec (niedaleko McDonald) 
Może muzeum bursztynu jako jedno z nielicznych miało by 
dla was coś ciekawego???? 
http://www.polskaniezwykla.pl/web/route/215,gdansk-w-
pare-godzin.html 
 
Poznań: 

• od Brama Poznańska (w okolicy znajdują się 
muzea, które nawiązują do Chrztu Polski) 

• do Fara (Bazylika Poznańska) 
W pobliżu Rynku znajdziecie sporo atrakcji, na które warto 
zerknąć np. koziołki 
http://www.psur.pl/a.aspx?id=340 

Wrocław: 

• od Kolejkowo (minimum godzina) 

• do Ogrody Japońskie, ul. Adama Mickiewicza  
niedaleko Panorama Racławicka 
https://kochamwroclaw.pl/co-warto-zobaczyc-we-
wroclawiu-w-dwa-dni/ 
 
Toruń: 

• od Rynek Nowomiejski Starego Miasta (nie na ulicy 
o tej samej nazwie) 

• do Krzywa Wieża 
Nie zapomnij o piernikach i muzeum bajek 
Na małym terenie znajdziesz ponad 190 ciekawych wartych 
zobaczenia miejsc 
https://sawatka.blogspot.com/2015/06/torun-w-jeden-
dzien.html 
 
Warszawa 

• Stare miasto 

• Pałac Kultury 

Zadania dodatkowe: 
1. Przygotuj szczegółową listę rzeczy, które należy zabrać na planowaną wycieczkę. Tekst przedstaw w postaci 

listy wypunktowanej. 

2. Przygotuj listę swoich ulubionych potraw dań głównych, śniadań, podwieczorków itp. 

 

W domu 
Przypomnij sobie hasło i login do witryny: scratch.mit.edu oraz używane wcześniej opcje programu 

Jak można sformatować OBRAZ? 
1. Zaznacz obrazek 
2. Wybierz na wstędze Formatowanie   

Zawijaj tekst  
 
 

3. Wybierz z Menu odpowiadającą Ci opcję. 
4. Przesuń obrazek i dopasuj rozmiar 

Zastosowanie niektórych układów otaczania: 

 Równo z tekstem — gdy wklejamy rysunki 
o małych rozmiarach. 

 Ramka lub Przyległe — gdy chcemy, by 
rysunek był otoczony tekstem ze wszystkich 
stron dla zobrazowania treści. 

 Pod tekstem — gdy chcemy, by obraz był 
tłem tekstu. 

 Przed tekstem — gdy obraz ma zasłonić 
tekst. 

W naszym wypadku polecam opcję: Przed 
tekstem. Możesz wtedy dowolnie przesuwać  
obrazek w wolne od tekstu miejsce. 
Dobrym pomysłem będzie również wybranie 
opcji: Przyległe. Tekst otoczy obrazek. 
Przykładem może być pole które właśnie 
czytasz. 


