
 

Scenariusz lekcji informatyki z wykorzystaniem TIK. 

 

Temat lekcji: Grafika komputerowa. Wstęp. 

Przedmiot: Informatyka, klasa I. 

Szkoła: Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. 

 

Cel ogólny: Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami związanymi z grafiką rastrową. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń wie: 

• co to jest grafika rastrowa, 

• jakie są cechy grafiki rastrowej, 

• jakie są formaty zapisu grafiki rastrowej, 

• co to są rozdzielczość i głębia barw, 

• jakie jednostki służą do określenia rozdzielczości, 

• co to jest kompresja, 

• jakie są edytory grafiki rastrowej. 

Uczeń potrafi: 

• rozpoznawać obrazy zapisane w grafice rastrowej, 

• dobierać format zapisu grafiki rastrowej, 

• dobierać współczynnik kompresji optymalny z punktu widzenia jakości i rozmiaru pliku z 

grafiką, 

• dobierać edytor grafiki rastrowej w zależności od wykonywanego zadania. 

 

Środki dydaktyczne: 

• Zestaw komputerowy wyposażony w tablicę interaktywną i projektor, 

• Uczniowskie stanowiska komputerowe, 

• Zintegrowana Platforma Edukacyjna (https://zpe.gov.pl), 

• Serwis Youtube (https://www.youtube.com), 

• Program komputerowy GIMP, 

• Konto w usłudze MS Office 365. 

 

 

 

 

https://zpe.gov.pl/
https://www.youtube.com/


 

Przebieg zajęć: 

Faza organizacyjna: 

1. Powitanie, 

2. Sprawdzenie listy obecności. 

Faza realizacyjna:  

1. Prezentacja wprowadzająca do tematu lekcji.  

2. Omówienie pojęć takich jak: piksel, rozdzielczość, rozdzielczość obrazu drukowanego i 
wyświetlanego na monitorze, rozmiar obrazu, jakość obrazu. 

a. Materiał interaktywny z e-podręcznika1: 

 

 
 
 
 
 
 

b. Przykład obliczania rozmiaru bitmapy - Ćwiczenie z e-podręcznika2 - praca wspólna.  

 

 
1 „Zintegrowana Platforma Edukacyjna” - https://zpe.gov.pl/a/rozdzielczosc-obrazu-drukowanego-i-
wyswietlanego-na-monitorze/DEYE0TIqh 
2 „Zintegrowana Platforma Edukacyjna” - https://zpe.gov.pl/a/rozdzielczosc-obrazu-drukowanego-i-
wyswietlanego-na-monitorze/DEYE0TIqh 

https://zpe.gov.pl/a/rozdzielczosc-obrazu-drukowanego-i-wyswietlanego-na-monitorze/DEYE0TIqh
https://zpe.gov.pl/a/rozdzielczosc-obrazu-drukowanego-i-wyswietlanego-na-monitorze/DEYE0TIqh
https://zpe.gov.pl/a/rozdzielczosc-obrazu-drukowanego-i-wyswietlanego-na-monitorze/DEYE0TIqh
https://zpe.gov.pl/a/rozdzielczosc-obrazu-drukowanego-i-wyswietlanego-na-monitorze/DEYE0TIqh


 

c. Ćwiczenia - Zmiana rozmiaru rozdzielczości obrazu z wykorzystaniem wybranego 
programu -  praca wykonywana samodzielnie przez uczniów po obejrzeniu krótkiego 
materiału wideo „Szybka zmiana rozdzielczości zdjęcia w Gimp” w serwisie YouTube3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://youtu.be/GAd9dcKBv6s 
 

https://youtu.be/GAd9dcKBv6s
https://youtu.be/GAd9dcKBv6s


 

3. RGB jako model kolorów stworzony na potrzeby obrazu wyświetlanego. Selektor kolorów -

narzędzie interaktywne z e-podręcznika4. 

 

4. Kompresja obrazu – czym jest, podstawy działania. Materiał wideo „Kompresja Plików Dla 

Zielonych - Czym jest, podstawy działania”5. 

 

5. Monitorowanie i analizowanie przebiegu ćwiczeń wykonywanych przez uczniów. Ocena 

aktywności i zaangażowania uczniów na lekcji. Zadanie pracy domowej. 

 

Faza podsumowującą: 

Podsumowanie zajęć w postaci rozmowy, pytań kontrolnych. Wyłączenie komputerów i zakończenie 

zajęć. 

 

 

 
4 Zintegrowana Platforma Edukacyjna” -  https://zpe.gov.pl/a/modele-kolorow/DUhoUf8SY 
 
5 https://youtu.be/0GPJkiokoFw 
 

https://zpe.gov.pl/a/modele-kolorow/DUhoUf8SY
https://youtu.be/0GPJkiokoFw


 

Praca domowa: 

Po zapoznaniu się z materiałem z e-podręcznika (https://zpe.gov.pl/a/wstep/D14kc4qhU) odpowiedz 

na pytania (quiz typu PRAWDA/FAŁSZ). Quiz udostępniony jako formularz programu Microsoft Forms.  

 

 

 

 

Wersja offline zadania domowego (quiz typu PRAWDA/FAŁSZ): 

1. Wydruki małoformatowe, takie jak: ulotki, plakaty, wizytówki drukujemy z wykorzystaniem 

grafiki zapisanej z rozdzielczością 72dpi. 

a. Prawda 

b. Fałsz 

2. Skanując zdjęcia na potrzeby publikacji na stronie internetowej wybieramy rozdzielczość z 

zakresu 50-100 dpi. 

a. Prawda 

b. Fałsz 

3. Model kolorów CMYK wybierzemy do przygotowania publikacji na potrzeby wydruku. 

a. Prawda 

b. Fałsz 

4. Kolor w modelu RGB, reprezentowany zapisem 0,0,0, to kolor biały. 

a. Prawda 

b. Fałsz 

5. W modelu RGB zapisany kolor zajmuje 4 bajty pamięci komputera. 

a. Prawda 

b. Fałsz 

6. Zmiany balansu kolorów dokonujemy zmieniając nasycenie poszczególnych składowych 

kolorów modelu RGB. 

a. Prawda 

b. Fałsz 

https://zpe.gov.pl/a/wstep/D14kc4qhU

