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SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z INFORMATYKI Z WYKORZYSTANIEM 

TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W KLASIE II 

LICEUM. 

Temat: Programy graficzne do obróbki obrazu 2D i 3D – grafika wektorowa (Inkscape). 

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasie II liceum na lekcji 

informatyki. 

Streszczenie 

Na lekcjach informatyki nauczyciel zapoznaje uczniów ze sposobami zapisu cyfrowego 

obrazu, różnicami między grafiką rastrową i wektorową, zastosowaniami obu rodzaju grafik, 

jakie są zalety grafiki rastrowej a jakie grafiki wektorowej oraz jakie modele kolorów są 

stosowane w grafice komputerowej, pojęciem koloru, różnymi modelami kolorów. Prezentuje 

wybrane programy do grafiki 2D i 3 D. Zapoznaje uczniów z działaniem wybranego 

programu do grafiki wektorowej. Na kolejnych zajęciach należy kontynuować ten temat i 

zapoznać uczniów z programami komputerowymi do obróbki i tworzenia obrazów  w grafice 

rastrowej. 

Wykorzystanie programów komputerowych do edycji obrazów oraz tworzenia obrazów 

grafiki wektorowej. 

Informatyka 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł;

opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, 

motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. 

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons
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III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera 

z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 

IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania 

wiedzy i umiejętności z rożnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. 

 

Cele lekcji: 

I. Zapoznanie uczniów z podstawami grafiki komputerowej, przedstawienie, na czym 

polega różnica między grafiką rastrową i wektorową. Omówienie, jakie są zalety 

grafiki rastrowej a jakie grafiki wektorowej oraz jakie modele kolorów są stosowane 

w grafice komputerowej.  

II. Wykorzystanie programów komputerowych do edycji obrazów oraz tworzenia 

obrazów grafiki wektorowej. Cel Ugruntowanie umiejętności posługiwania się 

różnymi aplikacjami do rozwiązywania problemów z życia codziennego i poszerzania 

swoich zainteresowań. Umiejętność stosowania programów do konwersji i obróbki 

plików graficznych. 

Słowa kluczowe: 

 cyfrowy zapis obrazu, grafika rastrowa, grafika cyfrowa, DPI, pojęcie koloru (barwy), 

model kolorów RGB, sześcian CMY, model HSV, parametry fizyczne fali świetlnej; 

Inkscape  

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 
Uczeń:  

 tworzy i edytuje projektów w grafice rastrowej i wektorowej, 

 wykorzystuje różne formatów obrazów, przekształcanie plików graficznych z 

uwzględnieniem wielkości i jakości obrazów;  

 projektuje modele dwuwymiarowych z uwzględnieniem wielkości i jakości 

obrazów; 
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 dokonywanie kompresji informacji: uczeń zna różnice między kompresją 

stratną i bezstratną obrazów 

 nabywa umiejętności skalowania, obrotu, przekształcania, zniekształcania i 

innych elementów związanych ułożeniem, odbiciem 

 dostrzega różnice w kształtach, umie je rozróżnić z punktu widzenia pułapki 

percepcji 

 zna pojęcie rozdzielczości, nabywa umiejętność przetwarzania obrazu 

 potrafi poprawić jakość obrazu, stosuje filtry  

 

Czas realizacji: 1 godzina 

Formy pracy: 

 indywidualna, 

 zbiorowa 

Środki dydaktyczne (w tym zasoby multimedialne): 

 zestaw komputerowy, projektor, tablica multimedialna 

 Padlety: „Grafika komputerowa” oraz „Oprogramowanie graficzne” 

 Komputery z zainstalowanymi programami do obróbki i tworzenia obrazu Inkscape 

 Pliki z różnymi obrazami 

1.  

Na początku lekcji nauczyciel omawia w jaki sposób komputer zapamiętuje obraz oraz 

przedstawia rodzaje zapisu grafiki komputerowej, przede wszystkim – na czym polega 

różnica między grafiką rastrową i wektorową, prezentuje słabe i mocne strony obu 

grafik. Załącznik nr 1- prezentacja multimedialna „Grafika komputerowa” oraz 
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wykorzystanie przygotowanej wirtualnej tablicy jako pomocy w lekcji: 

https://padlet.com/dpoplawskagrafika/grafika_komputerowa_bialostocka_szkola_cwic

zen - Załącznik nr 2. Następnie wskazuje rodzaje grafiki komputerowej 2D i 3 D. 

 

2. Część główna:  

A. Nauczyciel omawia sposób wyświetlania  w grafice wektorowej obrazu. 

Podkreśla, że jest on   zbudowany z obiektów opisanych w sposób 

matematyczny. Podstawową bolączką grafiki rastrowej jest utrata jakości przy 

różnych transformacjach. Spowodowane jest to ziarnistością, nieciągłością 

obrazów rastrowych, które zbudowane są z punktów obrazowych. Weźmy 

prosty przykład: 

 

Rys. nr 1. 

W grafice wektorowej okrąg jest obiektem. Nauczyciel wyjaśnia na podstawie  

Rys. 1, że komputer zapamiętuje współrzędne jego środka (x,y), promień r oraz 

parametry obrysu (kolor, grubość, itp.). Zwróć uwagę, że w tej reprezentacji 

wielkość okręgu nie gra roli. Jeśli chcesz mieć okrąg mały, zmniejszasz jego 

promień. Jeśli duży, zwiększasz promień i zawsze będzie to okrąg. Nie nastąpi 

utrata jakości. W grafice rastrowej okrąg jest pamiętany jako zbiór pikseli. Jeśli 
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zmniejszymy rozmiar okręgu, to zajmie on mniej pikseli na obrazie i część 

informacji zostanie utracona. Przy powiększeniu wystąpi utrata jakości: 

         

Rys. nr 2. 

Grafika wektorowa zachowuje jakość przy transformacjach (przekształceniach, np. 

obrotach, skalowaniu, itp.). Dlaczego zatem wszyscy jej nie stosują? Powód jest 

prosty. Obrazy rastrowe lepiej odwzorowują zdjęcia, filmy. Grafika wektorowa 

nadaje się z kolei lepiej do rysunków, na których operuje się obszarami i liniami. 

B. Rozpoczęcie pracy z programem graficznym - zapoznanie uczniów  

z podstawowymi narzędziami programu. Program Inkscape jest edytorem 

grafiki wektorowej o bardzo dużych możliwościach.  Jest to program darmowy 

i posiada wszelkie licencje. Po uruchom programu Inkscape na  ekranie pojawi 

się okno robocze: 
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 Rys. nr 3. Okno programu Inscape 

Układ okna jest standardowy: u góry pasek menu oraz pasek własności 

wybranego narzędzia. Z lewej strony znajduje się przybornik z różnymi 

narzędziami. Po prawej stronie mamy pasek z opcjami. Na dole znajduje się 

paleta kolorów, pod którą jest pasek przewijania. Na samym spodzie okna jest 

pasek stanu, na którym pojawiają się różne dodatkowe informacje. Centralne 

miejsce zajmuje edytor grafiki. Widoczny tutaj prostokąt symbolizuje pole 

Pasek opcji Pasek 
przybornika 

Pasek menu 

Pasek stanu 

Pole robocze 



 

 
 

7 
 

wydruku na kartce papieru. Elementy znajdujące się wewnątrz tego prostokąta, 

będą drukowane, a te, które znajdą się poza prostokątem, nie będą drukowane. 

Inscape pozwala pracować tylko z jedną stroną grafiki, jednak możesz 

uruchomić naraz kilka egzemplarzy programu, a w każdym z nich mieć inny 

rysunek.  

C. Poznanie podstawowych elementów programu. ( wykorzystanie prezentacji 

multimedialnej „Inkscape”- Załącznik nr 3). 

D. Część praktyczna: Nauczyciel krótko omawia zadania do wykonania przez 

uczniów – ćwiczenia dotyczy stworzenia loga wektorowego bez umiejętności 

rysownia. Temat będzie dotyczył hasła: „Pies i kot”. (Załącznik nr 3 - 

prezentacja multimedialna). 

Podsumowanie lekcji: 

Nauczyciel wspólnie z uczniami podsumowuje najważniejsze wiadomości wynikające z toku 

lekcji. Sygnet skomponowany z liter i innych znaków to jeden z najprostszych sposobów na 

stworzenie sobie logo wektorowego. Kroje pisma a’la ręcznie pisane są do tego idealne, ale coś równie 

fajnego można stworzyć za pomocą prostszych krojów. Można też użyć kształtów takimi jak okręgi, 

linie, spirale czy wielokąty. Wszystkie te kształty znajdziesz w menu po lewej stronie.  
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Załącznik nr 1: 

 

Rys. 4. Programy graficzne. 
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Załącznik nr 2: 

 

Rys. 5 Źródło: https://padlet.com/dpoplawskagrafika/grafika_komputerowa_bialostocka_szkola_cwiczen 
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Załącznik nr 3: 

 

Rys. 6. Źródło: https://padlet.com/dpoplawskagrafika/grafika_komputerowa_bialostocka_szkola_cwiczen 
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Załącznik 4: 

 

Rys. 7. Źródło: https://padlet.com/dpoplawskagrafika/grafika_komputerowa_bialostocka_szkola_cwiczen 
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