Informatyka klasa VII.
Temat: Netykieta, czyli o dobrym zachowaniu w sieci i nie tylko.
Klasa VIIa
W tym temacie będziemy zajmować się pojęciem Netykiety.
Netykieta to internetowy zbiór zasad obowiązujących wszystkich
użytkowników sieci.
Oznacza to, że należy na co dzień grzecznie i poprawnie wypowiadać
się i myśleć. Prócz tego jest kilka dodatkowych reguł.
Reguły etykiety.
1. Używaj Internetu, tak by nie szkodzić innym.
2. Często sprawdzaj pocztę, nawet codziennie, jeżeli piszesz dużo
listów.
3. Zawsze wypełniaj pole Temat. Temat powinien być zgodny
z treścią listu.
4. Przywitaj się.
5. Staraj się pisać zwięźle i na temat.
6. Podpisuj listy imieniem i nazwiskiem.
7. Nie rozsyłaj łańcuszków szczęścia, czyli wiadomości, w których
pojawia się prośba o przesłanie ich dalej. Nie rozsyłaj też reklam.
8. Nie wysyłaj niczego w załączniku, dopóki adresat nie wyrazi na
to zgody.
9. Pisanie WIELKIMI LITERAMI oznacza krzyk. Nie krzycz.
10. Pisz bez błędów i stosuj polskie znaki. Nie uważaj
wulgarnych słów.
Zadaniem do wykonania będzie wykonanie poniższych zadań.
1. Podaj trzy propozycje zasad dobrego zachowania, które Twoim
zdaniem odgrywają najważniejszą rolę w życiu szkoły lub klasy.
Zapisz je w pliku o nazwie Etykieta.
2. Zaprojektuj znak graficzny informujący, że osoby stosują zasady
dobrego zachowania w trakcie korzystania z Internetu. Znak
wykonaj w edytorze grafiki np. Paincie i zapisz pod nazwą Znak.
3. Oba pliki wyślij na podany mail pamiętając o zasadach etykiety
oraz zgodnie z podaną instrukcją.

Uwaga!!
Osoby, które nie mają komputerów przesyłają samo zdjęcie w mail.
Plik wysyłamy wraz z mailem. Aby tego dokonać należy skorzystać z
ikony spinacza dzięki, której podpinamy pliki do maila. Po kliknięciu na
spinacz otworzy się okienko przy pomocy, którego szukamy naszych
plików klikamy na nie i w ten sposób dodajemy do maila.
Czynność tę powtarzamy tyle razy ile plików chcemy podpiąć pod mail.

Uwaga: Prace odsyłamy na adres: dorotaferenc@gmail.com
do dnia 04-06-2020.
Do maila załącz plik z pracą. Zgodnie z powyżej podaną instrukcją.

W temacie wiadomości podaj przedmiot, klasę i datę pracy
domowej
W treści podaj Imię i nazwisko

