
Temat: Łączymy obiekty w złożoną kompozycję. 

 
Już wiesz, że grupowanie obiektów ułatwia przenoszenie ich w inne miejsce. Teraz nauczysz się łączyć obiekty w jedną złożoną 
kompozycję. Na początku jednak poznasz kilka nowych narzędzi, które pomogą Ci w tworzeniu rysunków. Poznasz również 
sposoby rozmieszczania i ustawiania obiektów. 
 

KRZYWA 
W pasku narzędzi znajduje się przycisk z ikoną        Krzywa, która kryje w sobie kilka dodatkowych narzędzi. Za 
pomocą tych narzędzi możesz narysować ciekawe odręczne obiekty. 
 

 
 
Jak widzisz obok ikonki narzędzia jest strzałeczka. oznacza ona, że po kliknięciu na nią rozwinie się okno z dodatkowymi 
narzędziami. 
 

 
 
Zadanie 1. Narysuj krzywą 
 Wybierz narzędzie Linia odręczna  
 Najedź kursorem na miejsce rozpoczęcia rysunku 
 Wciśnij LPM i trzymając wciśnięty wykonaj rysunek 

 
Zadanie 2. Narysuj linię krzywą składającą się z 6 odcinków, których wierzchołki będą mieć 900  
Mamy aż 2 narzędzia, które umożliwiają wykonanie tej pracy. 
Lepszym będzie jednak wielokąt 450 ze względu na kąt prosty 
użyty w krzywej 
 Wybierz narzędzie wielokąt 450 
 Najedź kursorem na miejsce rozpoczęcia rysunku 
 Wciśnij LPM i trzymając wciśnięty wykonaj pierwszy odcinek5 
 Klikając w miejscu kolejnych wierzchołków, utwórz krzywą 
 Aby zakończyć kliknij 2razy (klik, klik) 

Zadanie 3 
Wykorzystując narzędzie wielokąt 450 wypełniony wykonaj literę L 
 Pamiętaj o pierwszej kresce oraz o 2 krotnym kliknięciu na ostatnim wierzchołu 

Zadanie 4 
 Przy pomocy narzędzia wielokąt wypełniony wykonaj rybkę 
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Zadanie5:  
 Przy pomocy narzędzia Linia odręczna wypełniona narysuj rysunki : 

       
 
 
 
 
 
 
Zadanie 6 
Wykorzystując poznane narzędzia narysuj jamnika. Pracę zapisz w podkatalogu Rysunki znajdującym się w katalogu klasa 4 
Jak narysować jamnika? 
 
 Tułów narysuj za pomocą narzędzia         Prostokąt zaokrąglony, 

który znajdziesz w Kształtach w pasku - Rysunek. 
 Nogę narysuj za pomocą           Prostokąta, skopiuj i wklej trzy razy. 
 Głowę i ogon narysuj za pomocą Wielokąta         . 
 Oko i nos - za pomocą Elipsy        . Narysuj jeden raz, a potem 

skopiuj i wklej. 
 Ucho - za pomocą Linii odręcznie wypełnionej          . 
 Dobierz odpowiednie kolory dla poszczególnych obiektów, ustaw 

obiekty w zależności od położenia przed lub za tułowiem. 
 Jeżeli chcesz, aby linia nachodzącego obiektu na tułów jamnika 

była niewidoczna, wybierz kolor linii taki sam jak kolor 
wypełnienia. 

Zadanie 7 
Przy pomocy narzędzia Linia odręcznie wypełniona narysuj kształt liścia 

 Wybierz wypełnienie: Gradient 3 
 Linią odręczną narysuj ogonek 
 Dopasuj grubość linii 
 Zgrupuj wszystkie obiektu  

Pracę zapisz w podkatalogu Rysunki w klasie 4 
 
Zadanie 8***** 
Korzystając z poznanych narzędzi krzywe wykonaj rysunek „Jesień”. Zapisz pracę w podfolderze Rysunki pod nazwą las 
 
 

Praca domowa: 
 Wklej i opisz kartkę z    

narzędziami Krzywa.  
 Przygotuj się do lekcji  

powtórzeniowej 
1. Jak wygląda ikona reprezen-

tująca program Draw? 
2. Co to jest menu kontekstowe? 
3. Jak nazywa się miejsce, w 

którym znajdują się narzędzia 
do rysowania? 

4. Jak wygląda zaznaczony 
obiekt? 

5. Które narzędzie służy do 
zaznaczania obiektów? 

6. W jaki sposób kopiujemy i 
wklejamy obiekty? 

7. W jaki sposób grupujemy 
obiekty? 

8. W jaki sposób usuwamy obiekty? 
9. Gdzie znajdują się narzędzia do formatowania linii? 

10. Gdzie znajdują się narzędzia do formatowania obszaru obiektu? 
 

Czyli wszystko to co w notatkach  


