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 Wpisz długą odpowiedź/ wypracowanie - otwarte zadanie 

Na karcie interaktywnej zaznaczamy puste miejsce.  

Zad. 1:  Zastosowanie Internetu  

Do czego używasz Internetu? Podaj min. 3 przykłady. 

 

 

 Zaznacz pole i wpisz poprawną odpowiedź 

 

Zad. 2: Dokończ zdania. Za każdym razem podaj tylko jeden wyraz.   

 

Obraźliwe komentowanie treści zamieszczanych w Internecie to ________________ 

Zbiór zasad postępowania w sieci to _______________ 
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 Połącz linią 

Narysuj pola i zapisz polecenia: 

join:1  join:1 

 

Zad.3: Rozpoznaj ikony i  połącz linią z pasującym opisem. 

 

 Przenieś w odpowiednie miejsce 

drag:1  (pole ruchome)   drop:1(stałe pole) 

 

Zad.4: Rozpoznaj ikony i dopasuj opis.  

  

 



 

Celina Świebocka 

 

 

 

 Zaznacz poprawną odpowiedź (jednokrotne lub wielokrotne pole wyboru) 

select:yes  - poprawna odpowiedź 

select:no  - błędna odpowiedź  

 

 

Zad.5: Sprawdź, czy znasz podstawy bezpieczeństwa w sieci. Zaznacz poprawną odpowiedź.  

 

1. Czym jest phishing?  

 

A. Rodzajem wirusa komputerowego 

B. Metodą wyłudzenia informacji 

C. Metodą łowienia ryb 

 

2. Napisał do Ciebie reprezentant zmarłego krewnego z Azji, który informuje, że ma ci 

przekazać spadek w wysokości 1 miliona zł. Jak zdobyć te pieniądze w bezpieczny 

sposób?  

 

A. Kontaktuję się z adresatem i podaję dane. 

B. Szukam genealoga, który pomoże mi sprawdzić, kim był ten krewny 

C. Nijak. Nie ma żadnego krewnego, a to klasyczny przykład tzw. "nigeryjskiego przekrętu" 

 

3.Czy powinieneś zaklejać kamerę w swoim laptopie?  

 

A. Nie, bo często korzystam ze Skype'a 

B. Nie, bo jestem zwykłym, przeciętnym obywatelem. Kto by chciał mnie podlgądać? 

C. Oczywiście, szczypta paranoi nie zaszkodzi 

 

4. Obraźliwe komentowanie treści zamieszczanych w Internecie to: 
 

A. hejtowanie 

B. spamowania 

C. banowanie 

D. floodowanie 
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 Zaznacz w okienku poprawną odpowiedź (jednokrotne lub wielokrotne pole wyboru) 

tick:yes  - poprawna odpowiedź 

tick:no  - błędna odpowiedź  

 

Zad.6: Przeczytaj uważnie przedstawione sytuacje. Oceń każdą z nich wybierając „tak” lub 

„nie” 

  tak nie 

1. Wysyłam swoje zdjęcie do każdej nowopoznanej osoby w Internecie.    

2. Nie podaję swojego adresu zamieszkania.   

3. Odpowiadam na pytania dotyczące mojej osoby.   

4. W sytuacji, gdy ktoś lub coś mnie zaniepokoi, opowiem o tym rodzicom/ 

nauczycielom.  

  

 

Zad.7: Wybierz poprawną odpowiedź. 

Napisał do Ciebie reprezentant zmarłego krewnego z Azji, który informuje, że ma ci 

przekazać spadek w wysokości 1 miliona zł. Jak zdobyć te pieniądze w bezpieczny 

sposób?  

   Kontaktuję się z adresatem i podaję dane. 

   Szukam genealoga, który pomoże mi sprawdzić, kim był ten krewny 

   Nijak. Nie ma żadnego krewnego, a to klasyczny przykład tzw. "nigeryjskiego przekrętu" 

 

Czy powinieneś zaklejać kamerę w swoim laptopie?  

   Nie, bo często korzystam ze Skype'a 

   Nie, bo jestem zwykłym, przeciętnym obywatelem. Kto by chciał mnie podlgądać? 

   Oczywiście, szczypta paranoi nie zaszkodzi 
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 Zakreśl szukane słowa (wykreślanka) 

wordsearch: 

Załaduj kartę pracy z wykreślanką. Zaznacz całe pole i wpisz wordsearch:. Następnie pojawi 

się okno w którym wpiszesz ilość wierszy i kolumn. Następnie zaznaczaj kursorem słowa, 

które należy wyszukać.  

 

Zad. 8: Znajdź w wykreślance nazwy portali społecznościowych i zapisz odpowiedzi poniżej. 

 

1. Portal z niebieskim ptakiem ____________________________ 

2. Aplikacja służąca głownie do umieszczania zdjęć _____________________ 

3. Portal z niebieskim znaczkiem z literą „f”_________________________ 

4. Witryna, na której umieszczane są filmiki ________________________ 

5. Aplikacja za pomocą której można wysyłać tzw. „snapy„ ______________________ 

 

 

 

Link do strony, na której możemy przygotować wykreślanki i inne ćwiczenia.  

https://progmar.net.pl/szkola/panel-nauczyciela/narzedzia/generator-wykreslanek 

https://progmar.net.pl/szkola/ 

 

 

https://progmar.net.pl/szkola/panel-nauczyciela/narzedzia/generator-wykreslanek
https://progmar.net.pl/szkola/

