
Informatyka: klasa 6

Temat: Ucz się w sieci. Akademia Khana. Akademia matematyki.

1. Proszę przeczytać temat: Ucz się w sieci. Akademia Khana.

(Tekst znajduje się poniżej  w tym dokumencie).

2. Proszę otworzyć edytor tekstu lub grafiki.

3. Proszę wejść na stronę: pl.khanacademy.org

4. Proszę rozwiązać: równanie z dodawaniem i odejmowaniem 

rozwiązywalne  w jednym kroku (cała instrukcja znajduje się w tym             

dokumencie), zrobić zrzut ekranu (PrtSc) – całej tej strony

i wkleić go do edytora tekstu lub grafiki. 

5. Proszę przesłać zadanie na Microsoft Teams.
Proszę zalogować się na Microsoft Teams:  

a) Wejść na zespół  Informatyka_6a 

b) Wejść na zakładkę  Zadania.

c) Wybrać zadanie z informatyki - Akademia Khana, „proszę wejść na nie” 

d) Dołączyć plik z własnego dysku i przesłać do mnie przez  Microsoft Teams. 





E – Learning w Akademii Khana

Akademia Khana staje się największą uczelnią na świecie – dostępną bezpłatnie dla uczniów  

w różnym wieku, tam gdzie dociera Internet. Choć najwięcej zasobów dotyczy matematyki, 

coraz więcej filmów i ćwiczeń poświęca się zagadnieniom z zakresu przyrody (biologia, 

chemia, medycyna, fizyka, astronomia), informatyki, ekonomii, nauk humanistycznych                    

(np. muzyka, historia świata, sztuka średniowiecznej Europy).

E – learning – to samodzielna nauka z wykorzystaniem komputera, tabletu lub smartfonu oraz Internetu.



AKADEMIA  MATEMATYKI

Nie rozumiesz z ostatniej lekcji matematyka, Akademia Khana może Ci pomóc w nauce.

Otwórz polski serwis Akademii Khana: pl.khanacademy.org



Jeśli masz problemy z rozwiązywaniem równań z jedną niewiadomą, rozwiń listę: Przedmioty i wybierz 

Algebra I – kliknij.

W oknie lekcji Rozwiązywanie równań; kliknij odnośnik:  Równania z dodawaniem i 

odejmowaniem rozwiązywalne w jednym kroku;



Następnie wybierz temat: Równania z dodawaniem i odejmowaniem rozwiązywalne w jednym kroku; 

Uruchomi się pierwszy film

W każdej chwili możesz zatrzymać film, cofnąć go 

i posłuchać objaśnień jeszcze raz.



Po wysłuchaniu wyjaśnień kliknij odnośnik; Przejdź na stronę lekcji w prawym górnym rogu okna.

Możesz kliknąć kolejny film lub artykuł i kontynuować naukę, albo przejść do ćwiczeń, które pozwolą Ci sprawdzić, 

czy dobrze zrozumiałeś temat. Po kliknięciu na: Przejdź na stronę lekcji w prawym, pojawi się okno

Wybierz temat: Sprawdź swoją wiedzę.



Wpisz liczbę w pole tekstowe i sprawdź swoją odpowiedź albo kliknij odsyłacz Obejrzyj film lub użyj wskazówki.



Gdy zrobiłeś dobrze pojawi się okno:

Klikamy na:  następne pytanie



W serwisie Akademii Khana możesz wybrać różne przedmioty.

Rozwiń menu Przedmioty, wybierz dział Nauki ścisłe, a następnie przedmiot Kosmologia i astronomia i 

pierwszą lekcję.

Kliknij temat: Gwiazdy, czarne dziury i galaktyki, a następnie wybierz: Życie i śmierć gwiazd, wybierz    

film: kliknij na Narodziny gwiazd, obejrzyj go.


