
Internet we współczesnym świecie 

Pomoce: 

Podręcznik „Spotkania z kulturą”, Rozdział II, Temat 11 „Internet: świat w zasięgu ręki” s. 173–184 
 
Co powinniśmy umieć? Uczeń: 

 wymienia cechy internetu  

 określa, na czym polega interaktywność internetu 

 wyjaśnia, czym jest netgeneracja i pokolenie Web 2.0. 

 tłumaczy, czym są blogi 

 charakteryzuje ruchu dziennikarstwa obywatelskiego 

 omawia najważniejsze zagrożenia, z jakimi wiąże się korzystanie z sieci 

 wymienia najistotniejsze fakty z historii internetu 

 podaje nazwy elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas omawiania strony internetowej 

 wskazuje elementy języka internetu w przykładowym omówieniu zjawiska fotoblogów 

 odpowiada na pytania prowadzące do analizy i interpretacji serwisu internetowego do udostępniania 

filmów wideo 

 redaguje instrukcję obsługi wybranej aplikacji komputerowej lub komórkowej 

 przeprowadza ankietę internetową wśród znajomych na temat ich aktywności na portalach społecz-

nościowych 

 wyraża swoją opinię na temat eksperymentu myślowego zawartego w przeczytanym tekście 

 pisze wiadomość, używając emotikonów 

 korzysta z podanej strony i określa jej zalety oraz wady 

 przedstawia korzyści i zagrożenia związane ze zjawiskiem zakupów społecznych 

Zadania: 
 
1. Zapoznaj się z wiadomościami  znajdującymi się w podręczniku -  str. 173 – 184. 

2. Poznaj historię komputera i internetu w skrócie. 

3. Na podstawie przeczytanego tekstu wyjaśnij pojęcia: hipertekst, interaktywność, netgeneracja, kultura 

hiperlinku, tagowanie, podcasting, strony typu Wiki, społeczność WEB 2.0., blogosfera.  

4. Czy potrafisz odpowiedzieć na następujące pytania: 

- Na czym polega oddziaływanie społeczne blogosfery? 

- Czy Wikipedia  jest wiarygodnym źródłem wiedzy? 

- W jaki sposób prawa autorskie są chronione w internecie? 

- Co to jest społeczeństwo obywatelskie? 

- Jakie zagrożenia niesie za sobą korzystanie z internetu? 

5. Na stronie 179 znajduje się przykładowe omówienie strony internetowej. Zapoznaj się z nim. 

6. Na stronie 180 znajduje się przykładowe omówienie zjawiska fotoblogów. Zapoznaj się z nim. 

7. Sprawdź, czy potrafisz. Na stronie 182 znajdują się pytania do omówienia wybranego serwisu społeczno-

ściowego. Zapoznaj się z nimi. 

Zadanie domowe:   

1. Wykonaj polecenia, które znajdują się na stronie 182, punkt 3. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Zrób zdjęcie 

i wyślij na maila jezykpolski2018@wp.pl lub komunikatorem w i-dzienniku. Termin – 05.06.2020. 

Życzę przyjemnej pracy  
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