
Prac kontrolna dla 8 klasy 
 

Temat:  Redagowanie tekstu   Data ............... 
 
Słuchacz ........................................................................................  Klasa ............... 
 
UWAGI: 
• Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w rubryce PUNKTACJA 

ĆWICZEŃ. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie – nie otrzymujesz punktów. Ostatnią ko-
lumnę tabeli wypełnia sprawdzający nauczyciel. 

• Wszystkie ćwiczenia wykonuj w edytorze tekstu WordPad. 
• Pliki potrzebne do wykonania ćwiczeń znajdziesz w folderze TEKSTY, w którym będziesz także 

zapisywać wszystkie swoje prace. 
• Dodatkowe ćwiczenie na ocenę celującą oznaczono gwiazdką (*). 
• Mimo że do zaliczenia pracy wystarczy Ci kilka punktów, postaraj się rozwiązać wszystkie zada-

nia. 
 
 

Lp. Z A D A N I A R O Z W I Ą Z A N I A Punktacja 
ćwiczeń 

Liczba 
otrzyma-

nych 
punktów  

1 Przepisz poniższe zdanie: 
Ola szuka na klawiaturze 
takich oto znaków:  
< ? @ 2 % (. 
Zapisz swoją pracę pod 
nazwą ZNAK. 

Rozwiązanie zadania umieść na dysku C:, 
z którego odczyta je później nauczyciel. 

1 

 

2 Przepisz następujące 
zdanie: Karpacz leży u 
podnóża Śnieżki. Pracę 
zapisz pod nazwą LITE-
RY. 

Rozwiązanie zadania umieść na dysku C:, 
z którego odczyta je później nauczyciel. 

1 

 

3 Otwórz plik PRZYJAŹŃ. 
W tekście znajdują się 
trzy błędy. Skorzystaj ze 
wzoru, usuń błędy i za-
pisz poprawiony tekst w 
pliku pod niezmienioną 
nazwą. 

Wzór: 
 
Czym byłoby życie bez przyjaciół? Możemy z 
nimi porozmawiać o naszych problemach i 
zwierzyć się z największych tajemnic. Zawsze 
możemy liczyć na ich pomoc, zrozumienie i 
dobre słowo. Nigdy się na nich nie zawiedzie-
my. 
 
Rozwiązanie zadania umieść na dysku C:, 
z którego odczyta je później nauczyciel. 

2  



4 Otwórz plik ROBINSON. 
Tytuł wiersza oraz imię i 
nazwisko jego autora 
przenieś na początek. 
Zapisz zmiany w pliku, 
nie zmieniając jego na-
zwy. 

Rozwiązanie zadania umieść na dysku C:, 
z którego odczyta je później nauczyciel. 

2 

 

5 Otwórz plik POMIDOR. 
Skopiuj fragment „Jak 
pan może, panie pomido-
rze?!” i wstaw go po 
zwrotkach: drugiej, trze-
ciej, czwartej i piątej. 
Poprawiony tekst zapisz 
ponownie w pliku POMI-
DOR. 

Rozwiązanie zadania umieść na dysku C:, 
z którego odczyta je później nauczyciel. 

3 

 

6 Otwórz plik LOKOMO-
TYWA. Ułóż w odpowied-
niej kolejności zwrotki, a 
następnie popraw w tek-
ście wszystkie zauważo-
ne usterki. Zapisz plik pod 
taką samą nazwą. 

Rozwiązanie zadania umieść na dysku C:, 
z którego odczyta je później nauczyciel. 

4 

 

7* Napisz treść ogłoszenia o 
mającym się odbyć w 
Twojej szkole meczu 
koszykówki między nau-
czycielami a uczniami. Do 
tekstu dołącz rysunek z 
pliku MECZ KOSZY-
KÓWKI. Wynik swojej 
pracy zapisz w pliku KO-
SZYKÓWKA. 

Rozwiązanie zadania umieść na dysku C:, 
z którego odczyta je później nauczyciel. 

5 

 

  Uwagi: ............................................................................................................... 

             ............................................................................................................... 
Razem  

 

Przeliczenie punktów na stopnie: 
2-3 pkt. – dop 
4-6 pkt. – dst 
7-10 pkt. – db 
11-13 pkt. – bdb 

norma na ocenę bdb – cel 
+ rozwiązanie ćwiczenia 7* 

Stopie ń 

 

 


