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Planuję wyjazd na film do kina w Szczecinie.
KARTA PRACY

                                                                 Data:

Imię i nazwisko:

Dzisiaj zaplanujesz swój wyjazd na wybrany przez Ciebie film do jednego ze szczecińskich
kin - kina 'Helios' lub 'Multikino' .

Aby tego dokonać, czytaj uważnie polecenia, wykonuj je dokładnie; w razie potrzeby poproś
nauczyciela o pomoc podnosząc rękę do góry.
Wszystkie dane wpisujemy w narysowanych ramkach – polach tekstowych, po wcześniejszym
najechaniu kursorem do wnętrza pola tekstowego i kliknięciu myszką; spróbuj teraz wypełniając
pola data oraz imię i nazwisko.

UWAGA:
· Założenie – wszyscy mieszkają w Goleniowie
· Do domu musisz powrócić do godziny 17
· Dotarcie z dworca do kina oraz z kina na dworzec trwa po 30 minut
· Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem filmu.
· Wykonanie zadania 1 i 2 w sposób gwarantujący dotarcie do kina w odpowiednim czasie, na

odpowiedni film i powrót do domu przed godziną 17 - tą ocenione zostanie na 5, dodatkowe
wykonania zadania trzeciego w czasie godziny lekcyjnej zapewnia uczniowi ocenę celującą.

POWODZENIA

1. Przy pomocy strony internetowej „Szczecin w Internecie” – adres internetowy www.szn.pl
dokonaj wyboru filmu przeznaczonego dla Twojej grupy wiekowej i kina do którego
zaplanujesz wyjazd. Wynik swego wyboru zapisz w poniższych polach tekstowych:

GODZINA ROZPOCZĘCIA SEANSU FILMOWEGO -

GODZINA ZAKONCZENIA SEANSU FILMOWEGO -

DZIEŃ WYJAZDU DO KINA (nazwa dnia, np. środa) -

KINO -

TYTUŁ FILMU -

http://www.heliosnet.pl/
http://www.multikino.pl/index.php/szczecin/repertuar/
http://www.szn.pl/
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2. Przy pomocy wyszukiwarki „PIXY” - adres internetowy www.pixy.pl dokonaj wyboru
środka transportu (PKP lub PKS), którym udasz się do Szczecina i powrócisz z niego do
Goleniowa. Zaplanuj odpowiednie godziny odjazdów – wybierz najlepsze połączenia, abyś
zdążył(a) na film i powrócił(a) do domu
w odpowiedniej porze. Wynik swego wyboru zapisz w poniższych polach tekstowych:

· WYJAZD Z GOLENIOWA DO SZCZECINA

· POWRÓT ZE SZCZECINA DO GOLENIOWA

3. Przed Tobą trzecia - nieobowiązkowa część zadania (na ocenę 6). Przy pomocy komputera
sprawdź jaka będzie pogoda w Szczecinie w dniu, w którym udasz się do kina. Prognozę
pogody , na wybrany przez Ciebie dzień wyjazdu do kina zapisz w przeznaczonym do tego
polu tekstowym:

SUPER! DOTARŁEŚ/DOTARŁAŚ DO KOŃCA PRACY
GRATULACJE

Na zakończenie jeszcze jedno małe zadanie:

4. Zapisz swoją pracę w folderze „Moje dokumenty” i wydrukuj ją ustawiając drukarkę
(druk_a) na drukowanie dwustronne, abym mógł dokonać oceny Twojej pracy.

ŚRODEK TRANSPORTU (PKS czy PKP) -

GODZINA ODJAZDU Z GOLENIOWA -

GODZINA PRZYJAZDU DO SZCZECINA -

ŚRODEK TRANSPORTU (PKS czy PKP) -

GODZINA ODJAZDU ZE SZCZECINA -

GODZINA PRZYJAZDU DO GOLENIOWA -

DZIEŃ WYJAZDU DO KINA (nazwa dnia) -

PROGNOZA POGODY
(temperatura, czy będzie
i co będzie padać)

http://www.pixy.pl/

