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Scenariusz lekcji 

Lekcja: Informatyka Data: 22-10-2018 Klasa:7B 

Temat: Kompozycje graficzne w programie GIMP – pracujemy na warstwach. Fotomontaż. 

Podstawa programowa  
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń 
cyfrowych. Uczeń:  
3) korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje dokumenty i prezentacje, także w chmurze, 
na pożytek rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmiotów), dostosowuje 
format i wygląd opracowań do ich treści i przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami:  
a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje 
je obróbce zgodnie z przeznaczeniem, […],  
4) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki;  
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:  
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką i technologią.  
 
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Kompozycje graficzne w programie GIMP – stosowanie 
narzędzi selekcji 
 

Cele lekcji: 
A – wie czym są warstwy obrazu, - zna pojęcie fotomontaż, 
B – podaje przykłady dokumentów graficznych z zastosowaniem techniki fotomontażu, 
C - stosuje narzędzia selekcji, - tworzy warstwy, stosuje schowek w operacjach na fragmentach grafiki, 
D - tworzy własną kompozycję graficzną z wykorzystaniem poznanych narzędzi i metod (fotomontaż) 
Wychowawczy: dba o prawidłowy wygląd dokumentu graficznego, - pomaga innym w realizacji zadania. 
 
Cele sformułowane w języku ucznia: 
- stosuję  warstwy obrazu; 
- stosuję narzędzie Inteligentne nożyce do wycinania fragmentów zdjęcia;  
- wykonuję fotomontaże, korzystając z możliwości pracy na warstwach; 
- samodzielnie wyszukuje możliwości pracy z warstwami obrazu; 
- przygotowuje kompozycję składającą się z fragmentów obrazów, korzystając z narzędzi selekcji 
i pracy na warstwach; 
 

Pytanie kluczowe: 
Jakich narzędzi użyć w programie GIMP do wykonania kompozycji graficznej (fotomontaż)? 

NaCoBeZU   (co uczniowie będą potrafili po lekcji): 
- tworzą kompozycję graficzną stosując warstwy i narzędzia selekcji 

Metody: pokaz, ćwiczenia praktyczne. 
Formy: indywidualna 
Pomoce dydaktyczne: projektor, pliki graficzne, folie, program GIMP, prezentacja, karta ćwiczeń 

Przebieg lekcji: 
I. Czynności organizacyjne. 

1. Powitanie, 
2. Sprawdzenie obecności. 

II. Podanie tematu i celu lekcji: 
1. Cel lekcji podany w formie prezentacji graficznej (fotomontaż), 

N - czy taka kompozycja jest naturalna? 
U – nie to połączenie kilku elementów z różnych obrazów, 
N -tego typu kompozycję nazywamy „fotomontażem”. 

Fotomontaż – obraz fotograficzny powstały z zestawienia, kombinacji i połączenia kilku (kilkunastu) 
fotografii. 

a) jakie problemy napotkamy przy tworzeniu takiej kompozycji?  
U – dokładność zaznaczenia i wycięcia poszczególnych elementów. 

b) jakie poznane narzędzia wykorzystamy do tworzenia takiej kompozycji? 

KK-ekspresja kulturalna - zastosowanie 
fotomontażu, pozytywne i negatywne  

KK- naukowo-techniczna 
KK - inormatyczna 

KK- j.ojczysty - pisownia 
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U – zaznaczenie, kopiowanie, wklejanie. 
2. Podanie celu lekcji. 

III. Realizacja tematu: 
1. Przypomnienie podstawowych narzędzi do selekcji: 

N- prosi uczniów o przypomnienie rodzajów narzędzi do zaznaczania – selekcji. 
U- wymieniają i opisują działanie tych narzędzi. 

- selekcja prostokątna, 
- selekcja owalna, 
- selekcja odręczna, 
- selekcja – różdżka – zaznacza regularny obszar na podstawie koloru, 
- selekcja – według koloru – zaznacza obszary z podobnymi kolorami. 

2. Ćwiczenie_1 – „inteligentne nożyce”: 
U- otwierają przygotowany plik i przy pomocy narzędzi do zaznaczania (selekcji) wycinają 
fragment obrazu i wklejają go do nowego dokumentu graficznego. 
N-Które z poznanych narzędzi wykorzystaliście do tej operacji? 
N- czy efekt (dokładność) jest dla Was satysfakcjonująca? 
U-zaznaczenie, efekt częściowy – niedokładność 
N -Rozwiązanie problemu – narzędzie „inteligentne nożyce” – zaznacza obszar za pomocą 
dopasowania do krawędzi. 
N – pokaz. 
U – sprawdzają działanie „inteligentnych nożyc”. 

3. Wprowadzenie warstw. 
N – przedstawia prosty rysunek na foliach – wprowadzenie warstw. 
N – omawia ważność warstw w tworzeniu i obróbce grafiki w dobrym programie graficznym. 
N – pokaz tworzenia, modyfikacji warstw. 

4. Ćwiczenie_2: uczniowie tworzą prostą kompozycje graficzną (figury geometryczne, każda na innej 
warstwie)  z wykorzystaniem warstw, poznają opcje warstw. 

5. Warstwa tekstowa – pokaz. 
6. Ćwiczenie_3: utwórz w programie Gimp fotomontaż wykorzystując zdjęcia zwierząt i krajobrazu 

z internetu. Zwierzęta umieść na osobnych warstwach. Do wycięcia zastosuj narzędzia do 
selekcji. Dodaj odpowiedni napis. Zapisz obraz w pliku pod nazwą fotomontaż_imię 
i nazwisko.klasa  do swojego folderu. 
N – pomaga uczniom  i prosi o pomoc innych. 

7. Podsumowanie zajęć. 
a) Ogólna ocena prac, szczegółowa ocena nastąpi później 
b)  pytania kontrolne: 

- fotomontaż to … 
- jakie narzędzia wykorzystamy przy tworzeniu fotomontażu? 
- co nam dają warstwy w programie GIMP? 

8. Podziękowanie za pracę 
 

Praca domowa – zachęcenie do zainstalowania programu i wykorzystania go do tworzenia własnych 
kompozycji graficznych. 
 

 
 

Jacek Grobelniak 
nauczyciel informatyki 

w Zespole Szkół w Barcinie 

 

KK- naukowo-techniczna 
KK - inormatyczna 

KK - inormatyczna 

KK - inormatyczna, matematyczna, uczenia się 

KK - inormatyczna,  uczenia się, ekspresja kulturalna, 
społeczna i obywatelska, inicjatywność i przedsiębiorczość 
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KARTA ĆWICZEŃ 
 
UWAGA: wszystkie pliki wykorzystane w ćwiczeniach znajdują się w folderze GIMP-warstwy, folder ten 
znajdziesz w folderze DLA UCZNIÓW/KLASA-7 umieszczonym na pulpicie. 

 

POWODZENIA  
 
Ćwiczenie_1: 
- otwórz w programie GIMP plik kolorowy_skan, 
- stosując narzędzia do zaznaczania (selekcji) poznane na poprzednich zajęciach – zaznacz 

jak najdokładniej kwiat z obrazu, 
- stosując opcję kopiowania do schowka, skopiuj zaznaczony fragment, 
- utwórz nowy dokument o wymiarach 800 na 600 px o kolorze niebieskim, 
- wklej skopiowany fragment do nowego dokumentu 
- stosując narzędzia do przekształcania (przesunięcie, skalowanie) ustaw skopiowany fragment na środku 

nowego dokumentu. 
- zapisz w pliku dla Gimpa do swojego folderu pod nazwą: selekcja_1 
 
Ćwiczenie_2: 
- utwórz nowy dokument o wymiarach 800 na 600 px, kolor biały, 
- utwórz kompozycję z trzech figur geometrycznych, 
- każdą figurę umieść na osobnej warstwie, 
- wstaw napis „warstwy”. 
- zmieniaj położenie warstw: 
 - poziom niżej, 

- poziom wyżej, 
- przesuwaj w poziomie i pionie, 

- utwórz kopię dowolnej warstwy, 
- sprawdź jakie są inne możliwości pracy z warstwami. 
- zapisz w pliku dla Gimpa do swojego folderu pod nazwą: warstwy_1. 
 
Ćwiczenie_3:  
Utwórz w programie Gimp nowy dokument graficzny – dobierz wymiary. 
Wykonaj w nim fotomontaż wykorzystując zdjęcia zwierząt i krajobrazu z internetu. Zwierzęta umieść 
na osobnych warstwach. Do wycięcia zastosuj narzędzia do selekcji. Dodaj odpowiedni napis. Zapisz obraz 
w pliku dla Gimpa pod nazwą fotomontaż_imię i nazwisko_klasa  do swojego folderu. Wyeksportuj jako 
plik graficzny JPEG pod taką samą nazwą. 
Pliki przekopiuj do folderu OD UCZNIÓW/KLASA-7/7A_FOTOMONTAŻ. 
 
 


