
Temat: Dziel się wiedzą.

Proszę przeczytać temat: Dziel się wiedzą.

Informacje zawarte są w tym dokumencie.

Korzystając z Internetu – wykonaj ćwiczenia 1 – 6 (zadania znajdują się w tym pliku).

Informatyka 6 



D Z I E L  S I Ę  
W I E D Z Ą



WIKIPEDIA

Wikipedia – wielojęzyczna encyklopedia internetowa działająca zgodnie z zasadą otwartej treści.

Funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie MediaWiki (haw. wiki – „szybko”, „prędko”),

wywodzące się z koncepcji WikiWikiWeb, umożliwiające edycję każdemu użytkownikowi

odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści w czasie rzeczywistym.

Słowo Wikipedia jest neologizmem powstałym w wyniku połączenia wyrazów wiki i encyklopedia.

Slogan Wikipedii brzmi: „Wolna encyklopedia, którą każdy może redagować”.

Wikipedia jest jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych, a wiele stron uruchomiło

jej mirrory (kopia strony internetowej lub innych zasobów) lub forki (sytuacja, w której rozwój

projektu nie prowadzi już jedną drogą, ale rozwidla się na dwie lub więcej gałęzi).

Współzałożyciel Wikipedii Jimmy Wales nazwał ją „próbą stworzenia i rozpowszechnienia

wielojęzycznej wolnej encyklopedii o najwyższym możliwym poziomie dla każdej osoby na Ziemi

w jej własnym języku”.

Dziel się wiedzą

Ćwiczenie 1:

Wyszukaj w Wikipedii hasło „informatyka”.



WIKISŁOWNIK

Wikisłownik - Wiktionary – projekt Wikimedia Foundation, którego założeniem jest stworzenie

wolnego słownika w każdym języku opartego na mechanizmie wiki. Wiktionary jest jednym

z siostrzanych projektów Wikipedii.

Polska wersja Wiktionary nosi nazwę Wikisłownik.

Zawiera słownictwo z ponad 200 języków, w tym tak rzadko używanych jak karaimski czy

wymarłych – jak staroegipski. Oprócz tłumaczenia przy większości słów umieszczono ich

objaśnienie, przykład zastosowania czy związane z nimi przysłowia. Słownik zawiera również

kilkadziesiąt tysięcy nagrań wymowy.

Ćwiczenie 2:

Sprawdź w Wikisłowniku, jak odmienia się przez przypadki słowo „serce”.

Posłuchaj jego wymowy w języku polskim, angielskim, czeskim i włoskim.

Dziel się wiedzą



WIKIMEDIA COMMONS

Wikimedia Commons – to jeden z siostrzanych projektów Wikimedia Foundation utworzony jako

magazyn ilustracji, zdjęć i plików multimedialnych dla wszystkich wersji językowych Wikipedii

i projektów Wikimedia Foundation. Serwis podzielony jest na kategorie i pojedyncze ilustracje,

zdjęcia i inne pliki.

Wikimedia Commons to repozytorium multimediów udostępniające pliki (grafiki, dźwięki, filmy)

wszystkim, w ich własnym języku i na wolnej licencji. Wykorzystywane jest jako wspólne

repozytorium dla wszystkich projektów Fundacji Wikimedia, jednak nie musisz uczestniczyć

w żadnym z nich, aby móc użyć zgromadzonych tutaj plików. Repozytorium jest tworzone

i prowadzone przez wolontariuszy.

Wszystkie utwory na Commons udostępniono na wolnych licencjach. To oznacza, że można 

z nich korzystać i udostępniać je każdemu, za darmo, z poszanowaniem jedynie zasad licencji –

zwykle chodzi o oznaczenie autora i podtrzymanie licencji, aby wszyscy mogli ponownie 

wykorzystać te utwory.

Dziel się wiedzą

Ćwiczenie 3

Wyszukaj w Wikimedia Commons zdjęcie Katowic.



WIKICYTATY

Wikicytaty to kolekcja cytatów, zawierających wypowiedzi sławnych ludzi.

Wikicytaty to siostrzany projekt Wikipedii, jedno z przedsięwzięć Wikimedia Foundation.

Celem serwisu jest utworzenie bazy cytatów na licencji GNU Free Documentation

License i Creative Commons BY-SA.

Na przykład: ”Kiedy śmieje się dziecko, śmiej się cały świat” – cytat Janusza Korczaka

Dziel się wiedzą

Ćwiczenie 4

Sprawdź w Wikicytatach, z jakiej bajki pochodzi zdanie:

„Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela”



WIKIBOOKS

Wikibooks to serwis umożliwiający tworzenie bezpłatnych podręczników i poradników,

Z których może skorzystać każdy użytkownik.

Projekt Wikijunior zawiera książki edukacyjne dla dzieci do 12 lat.

Dziel się wiedzą

Ćwiczenie 5

Sprawdź, gdzie mieszkał i jakiej wielkości był triceratops.

Porównaj artykuły dotyczące tego dinozaura w Wikipedii i Wikijuniorze.



WIKIPODRÓŻE

Wikipodróże - to przewodnik turystyczny, w którym można znaleźć między innymi jak dojechać

Do wybranego miejsca, oraz informacje co można tam zobaczyć.

Dziel się wiedzą

Ćwiczenie 6

Wybierz się w wirtualną wizytą do Katowic.
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