
Klasy VIII 

Adres e-mail do kontaktu: info@opoczta.pl. 

UZUPEŁNIENIE ZALEGŁOŚCI 

 Proszę o wysłanie zaległych prezentacji na temat fraktali na podany adres.  

W temacie wiadomości koniecznie należy napisać klasę i nazwisko i oczywiście dodać 

załącznik.  

Proszę o niewysyłanie gotowych prezentacji ściągniętych z Internetu. Znam je i zawsze mogę 

sprawdzić, czy praca była zrobiona samodzielnie. 

 Prezentacje mają mieć 7-10 slajdów, trochę animacji i opracowaną treść (5-6 linijek na 

slajdzie). 

Prezentację można zrobić:  

- w programie Power Point (Microsofr Office) lub Impress (Open Office, Libre Office – 

program darmowy). 

-  w dokumentach Google: https://www.google.pl – Aplikacje Google (kwadraciki po prawej 

stronie) – szukamy Prezentacje – Tworzenie nowej prezentacji – Pusty. I tworzysz 

prezentację. Zapisujesz tradycyjnie, czyli klikasz po lewej stronie menu Plik – Pobierz 

(pierwsze dwa formaty od góry będą dobre, ale najlepiej zapisz jako pptx) lub klikasz Wyślij 

emailem jako załącznik. 

Niestety, w przypadku tworzenia prezentacji w ten sposób trzeba mieć konto Google lub 

pocztę gmail.com. W większości wszyscy mają takie konta, na swoich telefonach więc można 

się załogować i na komputerze. 

- w Prezi - https://prezi.com 

NOWA PRACA  

Kolejna praca to wykonanie strony internetowej. Ponieważ jest to praca samodzielna będzie 

miała wagę - 2.  

Strona ma mieć:  

1. co najmniej trzy podstrony,  

2. intuicyjne Menu z hiperłączami, najlepiej na każdej stronie,  

3. obrazy  

4. tekst.  

5. wszelkie inne dodatki mile widziane. 
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 Macie dwie możliwości: albo zrobić stronę w HTML np. w notatniku lub korzystając 

z gotowych serwisów, które umożliwiają tworzenie stron przy pomocy szablonów. 

Możecie korzystać: 

Jeżeli robicie stronę w HTML: 

1.  z podręcznika: Lekcje z HTML-e strona 5.  

2. z licznych poradników w Internecie np.:   

 http://www.kurshtml.edu.pl/html/zielony.html 

 https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/html-css 

Te prace będą lepiej oceniane, chociaż może być problem z ich wysłaniem, gdyż będzie to 

zestaw plików. Nie musicie strony publikować. Należy sobie zrobić folder, w którym 

będziecie zapisywać wszystkie pliki związane ze stroną. Np.: folder o nazwie WWW, a w nim 

folder o nazwie obrazy. Jest to bardzo ważne. Pierwsza, główna strona ma być nazwana: 

index.htm lub index.html 

3. z programów ułatwiających budowanie stron takich jak: FrontPage, Zajączek, Pajączek. 

Jeżeli skorzystacie z gotowych serwisów (tu będzie łatwiej wysłać pracę, bo wystarczy tylko 

link do gotowej strony): 

1. z  https://www.weebly.com  

2. z https://pl.wix.com 

3. lub innych, które znajdziecie sami 

 

Ponieważ mamy tylko jedną lekcję tygodniowo: 

 zaległe prace należy wysłać do końca tego tygodnia do 20.03.2020. 

 strony internetowe do 30.03.2020 r. 

Prace będę sprawdzała w tygodniu w godzinach od 8:00 do 15:00 

Kontakt ze mną także głównie w tych godzinach za pomocą podanego adresu lub dziennika 

elektronicznego. 
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