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 Karta pracy 

Temat 2.3. Ptasie trele. Wklejanie zdjęć i praca z narzędziem Tekst

Część	I.	Przygotowanie	tła	i zapisanie	tytułu
Uruchom program Paint, a następnie wykonaj poniższe polecenia.

1. Otwórz okno Właściwości	obrazu	i ustaw rozmiar grafiki: 21 × 29,7 cm. 

2. Wypełnij obraz kolorem, który będzie pasował do tematyki plakatu.

3. Kliknij w narzędzie Tekst dostępne w karcie Narzędzia	główne, a następnie:
• wyznacz na obrazie pole tekstowe: wciśnij lewy przycisk myszy i trzymając go, ma-

newruj kursorem tak, aby otrzymać odpowiadającą ci wielkość pola,
• puść przycisk myszy – otworzy się karta Tekst,
• ustaw rozmiar czcionki na 48 pkt, 
• wybierz krój czcionki, na przykład Comic Sans MS,
• ustaw kolor czcionki – zwróć uwagę, aby pasował do koloru tła i był na nim dobrze 

widoczny,
• wpisz tytuł plakatu: „Ptaki w mojej okolicy”,
• przesuń pole tekstowe w wybrane miejsce na górze plakatu.

Część	II.	Wklejenie	zdjęć	do	plakatu
1. Umieść na plakacie zdjęcie w podany sposób:

• kliknij w dolną część ikony narzędzia Wklej i wybierz opcję Wklej	z,
• w otwartym oknie odszukaj zdjęcie, które chcesz wstawić na plakat, zaznacz je i za-

twierdź wybór, klikając Otwórz,
• dopasuj wielkość wstawionego zdjęcia i przenieś je w odpowiednie miejsce na plaka-

cie. Jeśli podczas wstawiania zdjęcia plakat się powiększył, przywróć jego początkowe 
wymiary.

2. Umieść na obrazie pozostałe zdjęcia – ustaw je tak, aby zmieściły się pod nimi napisy. 

Część	III.	Dodanie	podpisów	pod	zdjęciami
Pod każdym zdjęciem umieść podpis – nazwę ptaka. Podpisy zrób mniejszą czcionką niż 
tytuł plakatu. Dobierz krój i kolor czcionki pasujące do twojej pracy.
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Część	IV.	Dodanie	do	tytułu	efektu	cienia	liter
1. W oknie programu, w którym tworzysz plakat, ustaw Kolor	2 na taki jak kolor tła (użyj 

w tym celu narzędzia Selektor	kolorów). Wybierz opcje Zaznaczanie	prostokątne	
i Zaznaczenie	przezroczyste, a następnie zaznacz i skopiuj tytuł plakatu.

2. Otwórz drugie okno programu Paint (nie zamykaj obrazu z plakatem!), a następnie wyko-

naj w nim następujące czynności:
• wklej skopiowany tytuł plakatu,
• ustaw Kolor	2 na kolor tła plakatu,
• włącz opcję Zaznaczenie	przezroczyste, 
• pokoloruj litery, na przykład na czerwono,
• zaznacz zmieniony tekst i skopiuj go.

3. Przejdź do okna z plakatem. Wklej skopiowany napis. Nasuń wklejony napis na tytuł 
plakatu tak, aby oryginalny tekst trochę wystawał spod spodu.

4. Zapisz plakat w Teczce ucznia jako plik png pod nazwą ptaki.

Sroka Krzyżowka‘


