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KARTA PRACY DLA UCZNIA W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA 

Data:1-5.06.2020 
 

Przedmiot: informatyka  

Nauczyciel: Anna Skrzypczak  
 

Klasa: V 

Temat: Planowanie codziennych wydarzeń. 
 
 

Dzień dobry Moi Drodzy! 

Mam nadzieję, ze wczorajszy dzień był dla Was wyjątkowy i obfitował tylko w szczęśliwe chwile. 

Czas wrócić do pracy. W dniu dzisiejszym mam dla Was zaplanowane dwa zadania związane z 

planowaniem (ta umiejętność jest szczególnie teraz niezbędna). Proszę o wykonanie obu zadań, ale 

odesłanie tylko drugiego przez discord w postaci zdjęcia lub zrzutu ekranu. 

Tytułem wstępu: 

Karta pracy umożliwiająca trening planowania czynności według priorytetów metodą „macierzy 

Eisenhowera”. Karta  ma trzy wersje o tym samym poziomie trudności. 
http://scholaris.pl/zasob/110463?eid[]=PODST&sid[]=KOMP3&bid=0&iid=0&api= 

Zadanie dla ucznia nr 1 Kto ma możliwość drukuje kartę pracy, jeśli takiej możliwości nie ma to zadanie 

rozpisuje na kartce. 

 

Karta w PDF w załączniku 

Zadanie dla ucznia nr2  Zaprojektuj tabelę w na 7 dni ostatniego miesiąca czerwca. W tej tabeli umieść 

czynności z zad. 1. Zgodnie z Twoim wcześniejszym podziałem, te z pola A niech będą jednego koloru, 

z pola B innego, C i D również innego (czyli użyjesz czterech rożnych kolorów, to może być kolorowa 

czcionka lub wypełnienie kolorem komórki tabeli). Kieruj się zasadą, że rzeczy czynności z pola A jako 

ważne i pilne powinny powtórzyć się kilka razy w tym tygodniu, a te które są nieważne i niepilne 

pojawią się tylko raz. Poniżej przedstawiam przykład z innymi czynnościami. Twoja tabele może mieć 

innym wygląd, taki, który dla Ciebie będzie łatwy w odczytaniu. 
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sprawy Poniedziałek 

22.06 

Wtorek 

23.06 

Środa 

24.06 

Czwartek 

25.06 

Piątek 

26.06 

Sobota 

27.06 

Niedziela 

28.06 

Ważne i 

pilne 

Mycie zębów, 

toaleta 

poranna i 

wieczorna, 

sen, posiłki, 

lekcje, wyjście 

z psem, 

sprzątanie 

pokoju  

Mycie zębów, 

toaleta 

poranna i 

wieczorna, 

sen, posiłki, 

lekcje, wyjście 

z psem, 

sprzątanie 

pokoju 

Mycie zębów, 

toaleta 

poranna i 

wieczorna, 

sen, posiłki, 

lekcje, wyjście 

z psem, 

sprzątanie 

pokoju 

Mycie zębów, 

toaleta 

poranna i 

wieczorna, 

sen, posiłki, 

lekcje, wyjście 

z psem, 

sprzątanie 

pokoju 

Mycie zębów, 

toaleta 

poranna i 

wieczorna, 

sen, posiłki, 

lekcje, wyjście 

z psem, 

sprzątanie 

pokoju 

Mycie zębów, 

toaleta 

poranna i 

wieczorna, 

sen, posiłki, 

lekcje, wyjście 

z psem, 

sprzątanie 

pokoju 

Mycie zębów, 

toaleta 

poranna i 

wieczorna, 

sen, posiłki, 

lekcje, wyjście 

z psem, 

sprzątanie 

pokoju 

Ważne i 

niepilne 

Zabawa z 

rodzeństwem 

Odwiedziny u 

kuzynki 

Zaplanowanie 

wakacji na 

sierpień 

 

Ćwiczenia 

gimnastyczne 

w parku 

Zabawa z 

rodzeństwem 

Czytanie 

książki 

Zabawa z 

rodzeństwem 

Wizyta na FB Zabawa z 

rodzeństwem 

Nieważne i 

pilne 

   Wizyta u 

dentysty 

   

Nieważne i 

niepilne 

Kupno nowej 

bluzki 

   Wyjście do 

kina 

  

Zachęcam do planowania i umieszczania w kalendarzu swoich działań, to uczy systematyczności, 

pomaga w uporządkowaniu obowiązków i przyjemności. W ten sposób nie zapominamy, co mamy do 

zrobienie. 

Tabela jest tylko przykładem. Zauważcie, że dla każdego te same czynności mogą mieć inne znaczenie. 

Dla jednego wizyta u dentysty będzie ważna i pilna, dla kogoś innego nieważna chociaż pilna bo boli 

ząb. Każdy jest inny stąd takie sytuacje.  

Tę tabelę, którą wykonacie przesyłacie na discorda do 5.06.2020 

 

Załączniki dla karty pracy: 
Karta pracy w pdf 

Zadania do wykonania przez ucznia: 
Zadanie nr 1 i 2 

Forma sprawdzenia wiedzy: 
Praca nie jest na ocenę 

Termin oddania pracy:  5.06.2020 
 

Przesyłam zdjęcie/zrzut ekranu 
tylko zadania nr 2 na discorda w 
wiadomości prywatnej 
 

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  

 

 

mailto:ania03skrzypczak@interia.pl

