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PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA KOMPUTERA 
MALOWANIE I RYSOWANIE 

 
 
 

ĆWICZENIE 1. 
Pobierz rysunek Znaki drogowe na swój komputer. Następnie pokoloruj 
znaki drogowe takimi kolorami jakie mają w rzeczywistości, a następnie 
podpisz znaki drogowe (co one oznaczają np. „sygnalizacja świetlna”; 
możesz wyszukać w Internecie potrzebne informacje). Zapisz gotowy rysunek 
pod nazwą Znaki drogowe typ pliku jpg. 

 
ĆWICZENIE 2. 

Pobierz rysunek Kolorowanka na swój komputer. Następnie pokoloruj takimi 
kolorami jakie mają obiekty na rysunku w rzeczywistości. Podpisz obiekty 
tekstem pogrubionym rozmiaru 20, typ czcionki Times New Roman. Podpisy 
mają być stylu przezroczystego, różnego koloru. Zapisz gotowy rysunek pod 
nazwą Kolorowanka typ pliku jpg. 

 
ĆWICZENIE 3. 

Pobierz rysunek Humor na swój komputer. „W dymki” wstaw wymyślony 
przez Ciebie napis obrazujący dialog między żółwiem, a ślimakiem. Tekst ma 
być rozmiaru 16, typ Arial, pochyły, pogrubiony, koloru żółtego na tle 
niebieskim, styl przezroczysty. Zapisz gotowy rysunek pod nazwą Humor typ 
pliku bmp. 

 
ĆWICZENIE 4. 

Pobierz rysunek Zoo na swój komputer. Następnie pokoloruj go, podpisz 
zwierzęta występujące na tym rysunku. Czcionka dowolna, rozmiar 20. 
W części górnej rysunku na środku napisz tekst „Niedziela w ZOO” (rozmiar 
czcionki 54, typ Comic Sans Ms, pogrubiony, pochyły). Zapisz gotowy 
rysunek pod nazwą Zoo typ pliku jpg. 

 
ĆWICZENIE 5. 

Narysuj śmieszną buzię. Następnie skopiuj ją 4 razy i kopie buzi rozciągnij, 
pochyl, odbij lustrzanie, odwróć kolory. Pracę zapisz pod nazwą Twarze. 
(Przykład: Otwórz rysunek Twarze.) 
 

ĆWICZENIE 6. 
Narysuj kwiat. Skopiuj go minimum 5 razy w różnych rozmiarach, pochyl je. 
Wklejone kwiaty powinny być ułożone w bukiet. Do bukietu dorysuj wstążkę. 
Pracę zapisz pod nazwą Bukiet. 
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ĆWICZENIE 7. 
Kartkę o wymiarach 18 cm x 18 cm podziel na cztery równe części. 
Następnie każdą z części wypełnij innym kolorem. Wykorzystując prostokąt, 
elipsę, wielokąt, narysuj w każdej z nich inną figurę geometryczną. W części 
3 – sześciokąt, w części 4 – pięciokąt. Pracę zapisz pod nazwą Figury 1. 

 
ĆWICZENIE 8. 

Otwórz rysunek Figury 2. Wykonaj identyczny rysunek. 

 10 kwadratów o boku 70 pikseli – kwadrat podziel na 4 małe kwadraciki 
i wypełnij kolorem białym i czerwonym. 

 10 kół o średnicy 80 pikseli – podziel koło na trzy części i wypełnij 
kolorem zielonym, białym i czerwonym. 

 10 kwadratów o boku 70 pikseli – podziel go rysując jego przekątne – 
wypełnij powstałe 4 trójkąty dowolnym kolorem. 

 10 kół o średnicy 80 pikseli – podziel koło na trzy części i wypełnij 
kolorem czarnym, żółtym, czerwonym. 

 10 kwadratów o boku 70 pikseli – podziel na 3 równe części i wypełnij 
kolorami: żółty, zielony i czerwony. 

Pracę zapisz pod nazwą Figury 2. 


