
Tux Paint 

Program pobieramy ze strony (dla systemów Windows): 

Instalator programu  pod linkiem (1)  

pod linkiem  (2) można pobrać dodatkowe pieczątki – polecam, więcej stempli to więcej zabawy.  

 

Link przekseruje na stronę pobierania projektu sourceforge.net. Przed pobieraniem wyświetli się 

okno z komunikatem sourceforge o ochronie prywatności. Aby pobrać plik NIE JEST WYMAGANA 

AKCEPTACJA. 

 

 

Pobrane pliki najlepiej zapisać do jednego nowego katalogu: 
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INSTALACJA  Tux Paint 

Po kliknięciu ikony instalatora konieczne jest potwierdzenie uprawnień instalatora: 

   

Potwierdzenie uruchomi proces instalacji: 

 

      

       

Kliknięcie <Zakończ> uruchomi program konfiguracyjny Tux Paint. 

 

 

  



Konfiguracja Tux Paint 

Na początku przestawiamy <ustawienia dla użytkownika> na wszystkich 

   

W zakładce Myszka/Klawiatura można ustawić ułatwienie dla młodszych dzieci, w zakładce języki 

Wybieramy język polski i wczytywanie czcionek systemowych. 

  

Konfigurację zapisywania rozpoczyna wybranie alternatywnego folderu zapisywania oraz kliknięcie 

przeglądaj. 

  

W okienku <folder zapisywania> klikamy <favorites> i wybieramy <My computer> 

  



Teraz można wybrać ściezkę zapisu – zaczynamy wybierając dysk c: 

   

Na dysku c szukamy katalogu <USERS>/<Użytkownicy> 

W katalogu użytkowników wybieramy katalog swojego uzytkownika – w naszym przypadku USER. 

   

W katalogu uzytkownika wybieramy folder <Pictures>/<Obrazy> 

 

Tworzymy nowy katalog dla plików zapisanych z programu TuX Paint klikając ikonę obok Favorites 

  ..  

Wpisujemy nazwę katalogu np. TUX i klikamy <ok.> 

 na koniec zaznaczamy wskazane pola i zatwierdzamy 

klikając <zastosuj>  

To wszystko co należy ustwić, aby zakończyć klikamy <wyjdź> 



Instalacja Stempli 

Dodatkowe stemple zapewniają dodatkową zabawę. Warto je zainstalować. 

   

   

   

   

Zainstalowane stemple są dostępne od razu do uzycia w programie. 

  



Zaczynamy pracę z TUX PAINT 

 Na pierwsze uruchomienie trzeba trochę poczekać. 

Ciekawy przewodnik po programie można oglądnąć na Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=LmHtBzw43sg 

Dośwadczenie autora tego pliku dowodzi iż dziecko pozostawione przed programem samo znajdzie 

najlepszy sposób na kreatywną zabawę.  

Program w czasie rysowania wydaje rozmaite dźwięki – warto ustawić niezbyt dużą głośność. 

Przed zamknięciem programu należy zapisać pracę.  

 

Gdy zmiany w obrazie są utrwalone przycisk <zapisz> jest nieaktywny  

 

Pracę z programem kończymy - zupełnie nietypowo - klikając <ZAKONCZ> 

 




