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KARTA PRACY DLA UCZNIA W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA 

Data:20.04.2020 
 

Przedmiot: informatyka 

Nauczyciel: Anna Skrzypczak  
 

Klasa: VIII 

Temat: Powtórka przed sprawdzianem. 
Zachęcam do wydrukowania karty pracy 

Moi Drodzy! 
Planuję dla Was ostatni w tym roku sprawdzian. Oczywiście forma będzie dostosowana do obecnej sytuacji. Wszystko odbędzie się za pośrednictwem 
DISCORDA. O szczegółach powiem w dzień sprawdzianu. Jak zwykle możecie mieć notatki. Nie nastawiajcie się jednak na wyszukiwanie wiadomości w 
Internecie, bo nie będzie na to czasu. Mimo, że to sprawdzian, będzie on w formie testu wyboru (w większej części), dlatego będzie trwał krótko. Około 1-2 
min na pytanie.  
Poniżej podaję zakres materiału:  
-ostatnie prace – CV (co to, po co piszemy cv?), plakat/broszura – zastosowanie szablonów - CANVA (ogólne informacje dotyczące CANVY) 
-obsługa maila (załącznik, jak należy go dodać, zasady bezpieczeństwa podczas otwierania/pobierania załączników w mailach, dobre maniery itp.) 
-podstawowe skróty klawiaturowe: kopiuj/wklej, twarda spacja i miękki enter, zaznacz wszystko, cofnij 
-dokument tekstowy (wstążka – czyli górny panel, w którym mamy różne narzędzia) 
 

Trochę teorii i wskazówek do pracy: 
Podczas pisania CV najważniejsze jest kierowanie się określonymi zasadami i spełnienie oczekiwań pracodawcy. Nawet najlepszy kandydat może 

zostać odrzucony, jeśli popełni jeden z podstawowych błędów lub zapomni o ważnym elemencie życiorysu.  

1. Wpisz poprawne i profesjonalne dane kontaktowe oraz osobowe 

2. Dodaj do CV podsumowanie zawodowe 

Jest to krótki opis Twoich najważniejszych kwalifikacji — doświadczenia, kompetencji, osiągnięć czy też wykształcenia. Powinien być on w pełni dopasowany 
do oferty pracy, czyli odpowiadać na wymagania w ogłoszeniu. 
3. Pochwal się kluczowymi kompetencjami 

Pamiętaj, aby w CV nie ograniczać się tylko do specjalistycznych umiejętności. Opisz także kompetencje miękkie, które będą interesujące z punktu widzenia 
pracodawcy. 
4. Opisz swoje doświadczenia zawodowe 

5. Wspomnij o swoim wykształceniu i zainteresowaniach 

6. Nie zapomnij o klauzuli 

Podczas pisania CV nie możesz także zapomnieć o dodaniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli nie umieścisz jej w dokumencie, Twój 
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dokument może zostać od razu odrzucony. 

7. Unikaj najczęstszych błędów i kłamania w CV 

8. Dodaj do CV profesjonalne zdjęcie lub nie dodawaj go wcale 

9. Zapisz życiorys w formacie PDF 

10. Dopracuj także maila z CV 

Znaczenie ma również to, co napiszesz w wiadomości e-mail z CV. Krótko opisz swoje kluczowe kwalifikacje i wyjaśnij, dlaczego warto zaprosić na rozmowę 
właśnie Ciebie. Postaraj się wyróżnić już w tytule wiadomości, np. wpisując swoje największe osiągnięcie. 

CANVA 
Canva – internetowe narzędzie umożliwiające tworzenie projektów graficznych powstałe w 2012 r. Witryna zawiera bibliotekę, w której zostają udostępniane obrazy, grafiki 
i fonty. Program online posiada filtry domyślne oraz zaawansowane funkcje edycyjne. 

ADRES EMAIL i najczęstsze błędy: 
1. Błąd 1: Kompromitujący lub nieadekwatny adres e-mail 

Po pierwsze, jeżeli chcemy być postrzegani jako osoby poważne i profesjonalne, powinniśmy zadbać o to, by nasz adres e-mail również taki był. 

Najbezpieczniej nazwać go swoim imieniem i nazwiskiem. Pamiętajmy, że adresy typu „kasiabuziaczek” czy „kicia25” są niedopuszczalne w kontaktach 

biznesowych. 

Błąd 2: Nieprawidłowy adres odbiorcy – wiadomość nie dotrze do odbiorcy 

Błąd 3: Brak tematu wiadomości 

Temat wiadomości jest niezwykle istotny z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy wysyłamy maila do osoby, której nie znamy, istnieje możliwość, że brak 
tematu zadecyduje o jej zignorowaniu lub usunięciu. Jednak większy problem powstaje, kiedy nie wpisujemy tematów wiadomości, gdy korespondujemy z 
kimś często. 
Błąd 4: Błędne przywitanie 

• Najbezpieczniejszym i najbardziej eleganckim rozwiązaniem jest użycie sformułowania Szanowny Panie/Szanowna Pani (po nagłówku stawiamy 

przecinek). Używamy go także w sytuacjach, kiedy piszemy do kogoś po raz pierwszy. Sformułowanie to jest najbardziej formalne i na pewno nikogo 

nie urazi. 

• Jeśli wiadomość e-mail kierujemy do osoby, której nie znamy, stosowanie zwrotów typu Panie Krzysztofie, Pani Joanno jest absolutnie 

niedopuszczalne. Zwrotu tego używamy tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zwrócić się tak wobec danej osoby również w rzeczywistości. 

• Jeżeli korespondujemy z kimś kilkukrotnie w ciągu jednego dnia, nie rozpoczynamy każdego e-maila od nagłówka, tylko od razu odpowiadamy na 

otrzymaną wiadomość. 

Błąd 5: Niepoprawne zaadresowanie wiadomości e-mail 

  1. „Do” (ang. To) – główny adresat wiadomości, kiedy tylko dwie osoby zaangażowane są w proces komunikacji. Jedyny wypadek, w którym w polu „Do” 

nie pojawia się adres e-mail adresata opisano w podpunkcie nr 3.  

  2.  „Dw” (ang. CC) – oznacza „do wiadomości” (ang. carbon copy) – w polu tym powinien pojawić się adres e-mail osoby (osób), która nie jest adresatem 

wiadomości, ale powinna również ją odczytać. 

3. „Udw” (ang. BCC) – oznacza „ukryte do wiadomości” (ang. blind carbon copy) – w polu tym powinien pojawić się adres e-mail osoby (osób), która 
ma odczytać wiadomość, ale adresat nie powinien wiedzieć o ich udziale w korespondencji. 
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Błąd 6: Nieodpowiednio sformatowany tekst 

Należy zadbać o to, aby w tworzonym mailu nie pojawił się nadmiar formatowania. Trzeba pamiętać o odpowiednim rozmiarze czcionki. W korespondencji 
biznesowej niedopuszczalne jest stosowanie kolorowego tła i grafik. Kolejnym błędem jest pisanie wielkimi literami (z włączonym klawiszem „Caps Lock”), 
np. CO U CIEBIE SŁYCHAĆ? W Internecie wielkie litery rozumiane są jako przejaw krzyku i agresji. 
Błąd 7: Co z emotikonami? 

Co z popularnymi buźkami? Jedni je uwielbiają, innych irytują. Co ciekawe, emotikony bywają pożyteczne. Często zapobiegają błędnej interpretacji tego, co 
chcemy przekazać w naszej wiadomości (np. gdy chcemy zażartować). Coraz częściej pojawiają się w wiadomościach i nie ma w tym nic złego, o ile są to 
wiadomości prywatne. Używanie emotikonów w korespondencji służbowej jest mało profesjonalne i niepoważne, dlatego lepiej zachować je na 
korespondencję ze znajomymi. Jednak nawet wtedy warto pamiętać, aby posługiwać się pojedynczymi emotikonami, a nie całymi ich kombinacjami. 
Błąd 8: Zbyt długi czas odpowiedzi 

W korespondencji biznesowej, najbardziej pożądane są odpowiedzi udzielone w przeciągu jednego dnia roboczego. Na prywatne wiadomości można 
odpisać po kilku dniach – ich nadawcy zwykle mają numer telefonu adresata i w pilnych sprawach mogą  po prostu zadzwonić. 
Błąd 9: Wysyłanie załączników 

Wysyłanie wiadomości z bardzo dużymi załącznikami może łatwo doprowadzić do ich zapełnienia, co jest wyjątkowo niepraktyczne. Skany dokumentów, 
wiele PDF albo rozbudowane elementy graficzne, które niepotrzebnie zamieniają prostego maila w giganta o objętości kilkudziesięciu megabajtów, bardzo 
często są źródłem frustracji odbiorców. 
Błąd 10: Nieeleganckie zakończenie wiadomości 

W przypadku korespondencji prywatnej jak i służbowej ważne jest podpisanie wiadomości – w korespondencji służbowej imieniem i nazwiskiem (lub 
inicjałami, jeżeli często korespondujemy z daną osobą), w prywatnej tylko imieniem. 

SKRÓTY KLAWIATUROWE 

• Ctrl + C – skopiowanie zaznaczonego pliku, obrazu albo fragmentu treści 

• Ctrl + X – wycięcie zaznaczonego pliku, obrazu albo fragmentu treści 

• Ctrl + V – wklejenie skopiowanego lub wyciętego pliku, obrazu albo fragmentu treści 

• Ctrl + A – zaznaczenie wszystkich plików w katalogu lub całej treści dokumentu 

• Ctrl + Z i Ctrl + Y – cofanie i ponawianie danej akcji 

• Ctrl + strzałka (w określonym kierunku) – przesuwanie kursora w określonym kierunku. Wciskając dodatkowo Shift można zaznaczyć fragment tekstu 

między jedną a drugą pozycją kursora 
• Ctrl + Shift + Spacja- twarda spacja 
•  Shift + Enter-miękki enter 

DOKUMENT TEKSTOWY 

Wyszukaj i opisz poszczególne elementy wstążki w obu dokumentach: 
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WORD 

 

WRITER 
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Załączniki dl karty pracy: 
FILMIK EDUKACYJNY: 
Formatowanie, zapisywanie dokumentu, zasady wysyłania i odbierania wiadomości 
email: 
https://youtu.be/MEiK8sd04pM 
 

Zadania do wykonania przez ucznia: 
1. Przygotować się do sprawdzianu, który odbędzie się 29.04.2020, g.12:00  za 

pośrednictwem komunikatora DISCORD 
2. Uzupełnić zrzuty ekranu (podpisać poszczególne ikonki we wstążce)-

najlepiej wydrukować kartę pracy lub poćwiczyć we własnym komputerze. 

Forma sprawdzenia wiedzy: 
Sprawdzian – waga 4 

Termin oddania pracy:   
Nie oddajemy 

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 
 

 

Anna Skrzypczak  

https://youtu.be/MEiK8sd04pM
mailto:ania03skrzypczak@interia.pl

