
NAUKA ZDALNA - INFORMATYKA - klasa 4b 
1.04.2020 

1. Kontakt z wykorzystaniem komunikatora MESSENGER - grupa Informatyka-4b 
2. Przypomnienie zasad działania i n-etykiety postępowania podczas rozmowy uczestnicząc w CZACIE 

GRUPOWYM: 
a. zakaz SPAMOWANIA, 
b. potwierdzenie z wykorzystaniem EMOTIKONY na tekście konwersacji, 
c. dodanie rozmówcy do kontaktów PRYWATNYCH i zadawanie ewentualnych pytań poprzez ten 

kanał, 
d. potwierdzenie poleceń, informacji, zadań przekazywanych przez nauczyciela z użyciem 

EMOTIKON (patrz pkt. 3, ppkt. b, 
3. Kontakt z wykorzystaniem komunikatora SKYPE: 

a. Grupa 1 (od numeru 1 do 7 - g. 10.45 do 11.00 
b. Grupa 2 (od numeru 8 do 14 - g. 11.00 do 11.15 
c. Grupa 3 (od numeru 14 do 20 - g. 11.15 do 11.30 

4. Przypomnienie zasad korzystania z komunikatora SKYPE: 
a. ADMINISTRATOREM GRUPY jest NAUCZYCIEL i on ustala zasady pracy grupy, 
b. NIKT NIE MA PRAWA usuwać koleżanki i kolegów z grupy, wyłączać im mikrofonu, 
c. podczas pracy z nauczycielami słuchamy uważnie instrukcji, poleceń, zadajemy pytania 

w ustalonej przez nauczyciela kolejności, 
d. nie komentujemy pytań zadawanych przez koleżanki i kolegów, 
e. gdy tylko zaczniesz nagrywać rozmowę na Skypie, wszystkie osoby w niej uczestniczące zostaną 

o tym poinformowane, żeby nie było żadnych niespodzianek - nauczyciel musi wyrazić na nią 
zgodę. 

 
ZADANIE DOMOWE 

A. Kliknij w poniższy LINK: 
https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/08/5e6f51705416d_z.pdf?1584353648 

 
B. Przeczytaj tę bajkę. 
C. Na podstawie tej bajki: 

a. wykorzystując edytor tekstu NOTATNIK napisz w punktach JAKIE NOWE UMIEJĘTNOŚCI 
MOŻESZ ZDOBYĆ BĘDĄC W DOMU 

b. wykorzystując edytor graficzny PAINT narysuj JAKIE RZECZY BĘDZIESZ ROBIŁ PO 
KWARANTANNIE 

D. Zrób zdjęcia swoim pracom i prześlij je poprzez kanał prywatny w naszej grupie MESSENGER. 
E. W razie pytań wykorzystaj kanał prywatny w naszej grupie MESSENGER do kontaktu ze mną. 
F. Termin wykonania zadania upływa z dniem: 8.04.2020 

 
opracował: 

Wacław Bojarski 
nauczyciel informatyki  

w SP6 w Sanoku i SP8 w Sanoku  
kontakt dla Rodziców: kom. 608491752 
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