
Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego 
 

KARTA PRACY DLA UCZNIA W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA 

Data:27-30.04.2020 
 

Przedmiot: informatyka 

Nauczyciel: Anna Skrzypczak  
 

Klasa: IV 

Temat: Konto email. 
Cel: Uczeń założy własne konto email. Potrafi wysłać i odebrać wiadomość. 
 
Ten temat znajduje się na platformie e-podręczniki: https://epodreczniki.pl/a/poczta-
elektroniczna/Du0VXx3nx 
 

Moi Drodzy! 
Z uwagi na czasy, w jakich się obecnie znajdujemy wiem, że niektórzy już mają swoją 
pocztę email. Ci, którzy już z niej korzystają wykonają tylko zadanie i przeczytają 
informacje związane z bezpieczeństwem. Pozostali spróbują tę pocztę sobie założyć. 
Zatem do dzieła: 
Polecam konto na Interia.pl lub wp.pl 

      
 

Jeśli będziesz miał/miała trudności daj mi znać. 

Dobrze, konto już jest! 

1.Wejdź na stronę swojej poczty elektronicznej  

2.Podaj swoją nazwę użytkownika i hasło, po czym wciśnij przycisk „Zaloguj”. Pojawi 

się panel poczty. 

3.Żeby utworzyć nową wiadomość, kliknij ikonę „napisz”/„nowa”. Otworzy się nowe 

okno. 

Tam gdzie masz wpisać adres odbiorcy wpisz adres nauczyciela: 

ania03skrzypczak@interia.pl, gdyż list ma być zaadresowany do nauczyciela. 

4.Wpisz temat wiadomości, aby odbiorca wiedział, czego dotyczy wiadomość: „Twoje 

imię i nazwisko, klasa, szkoła” 

5.W treści wiadomości odpowiedz na pytania:  

Pytania, na które odpowiedz:  

a. Jak oceniasz swoje umiejętności na temat tworzenia konta poczty elektronicznej wg 
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punktacji1-5? 

b. Napisz, jak sobie radzisz z nauką zdalną z informatyki, co byś chciał zmienić, aby 

nauka była dla Ciebie łatwiejsza z danego przedmiotu?  

6.Po uzupełnieniu formularza nowego listu kliknij przycisk „Wyślij”  

Zagrożenia, jakie wiążą się z korzystaniem z poczty elektronicznej  

Korzystając z poczty elektronicznej, musisz przestrzegać dodatkowych zasad. Dlatego 

też, jeśli korzystasz z poczty elektronicznej, zachowuj się rozważnie. Do skrzynek 

pocztowych może dostać się niechciana poczta (głównie od nieznanych nadawców), co 

wiąże się nie tylko z ryzykiem otrzymania wirusa, ale także z możliwością otrzymania w 

załączniku materiałów z treściami, które mogą cię zaniepokoić. Mogą to być również e-

maile o charakterze napastliwym, zastraszającym. Poważnym problemem są także listy 

od osób, które podając się za twoich rówieśników np. namawiają cię do kontaktów poza 

Internetem. Uleganie tego rodzaju prośbom może być dla ciebie niebezpieczne. Chroń się 

przed tego rodzaju niepożądanymi wiadomościami, odbierając pocztę tylko od znanych 

nadawców. Proszę obejrzeć film animowany: „Tajemniczy przyjaciel” 

https://www.youtube.com/watch?v=IWHkC09L-U8  

 

Zapamiętaj! 

Nie ufaj osobie, z którą kontaktujesz się tylko przez Internet. 

Nie spotykaj się z osobami, które znasz tylko z Internetu. 

Nie możesz być pewien, że dane przekazywane przez Internet są prawdziwe. Zdarza się, 

że niektóre osoby, z którymi kontaktujesz się w sieci, mówią, że mają lat kilkanaście, a 

faktycznie mogą być w wieku twoich rodziców, czy też dziadków. 

Nie podawaj w Internecie swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. 

Nie informuj, do której szkoły chodzisz, ile masz lat i gdzie mieszkasz. 

Zawsze poinformuj rodziców lub nauczyciela o próbach nawiązania z tobą kontaktu 

przez nieznane ci osoby!  

Proszę obejrzeć film animowany: „Papla” 

https://www.youtube.com/watch?v=e4WTiDx5mlA 

 

Załączniki dl karty pracy: 
brak 
 

Zadania do wykonania przez ucznia: 
1. Wyślij wiadomość email do nauczyciela, 

zgodnie z wytycznymi wyżej 

Forma sprawdzenia wiedzy: 
Odesłana wiadomość podlega ocenie 

Termin oddania pracy:   
30.04.2020 

Konsultacje dla uczniów: 
telefoniczne – codziennie od pon.- pt w godz. 10:00-11:00, pod nr Tel. 661 071 211,  
na kanale DISCORD- codziennie od pon – pt w godz. 11:00-11:30  
pod adresem e-mail ania03skrzypczak@interia.pl codziennie od pon – pt w godz. 8:00-14:30 
przez dziennik – codziennie 
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Anna Skrzypczak  


