
W wyznaczonych zespołach dwuosobowych wykonaj prezentację na temat: 

„Samochód, samochód alternatywny - budowa, porównywanie”. 

Zagadnienia, które możesz ująć w pracy: 

 podstawowe elementy samochodu, 

 rozwiązania konstrukcyjne wpływające na bezpieczeństwo pojazdu, 

 interesujące dane techniczne samochodów różnych marek, 

 pojazdy samochodowe, które powodują największe zanieczyszczenie środowiska, 

 pojęcie: smog, 

 zawody związane z motoryzacją, 

 samochody alternatywne (o napędzie alternatywnym), ich zalety i wady, 

 konieczność prowadzenia prac przez konstruktorów opracowujących samochody 

alternatywne, 

 recykling samochodu. 
 

Możesz zaproponować własną, oryginalną koncepcję wykonania prezentacji. 

 

POPRZEDNIĄ PRACĘ WYKONALIŚCIE BARDZO DOBRZE, TERAZ LICZĘ NA JESZCZE LEPSZE EFEKTY. W TEJ 

PREZENTACJI NAJBARDZIEJ BĘDZIE SIĘ LICZYĆ POMYSŁOWOŚĆ I KREATYWNOŚCI. POWODZENIA. 

 

1. Prezentację wykonaj na podstawie informacji w Internecie i podręcznika 

2. Pracę należy wykonać w programie MS PowerPoint lub w innym dowolnym, darmowym 

programie do tworzenia prezentacji, np. OpenOffice, LibreOffice.  

3. Gotową pracę jedna osoba z grupy wysyła do oceny na adres: naucz-pg5@wp.pl 

4. W temacie e-maila ma być wpisana klasa, numery uczniów oraz imiona i nazwiska. 

Przykład: KLASA 3A, nr 6 – Jan Kowalski, nr 14 – Jan Nowak. 

5. Prezentację dołączacie jako załącznik. 

6. Brak jakiegoś elementu w e-mailu dyskwalifikuje cały list! 

7. Nazwa pliku: samochody. 

8. Termin wykonania pracy: 2 tygodnie od daty jej zadania. 

KRYTERIA OCENY: 

1. Ilość slajdów – min. 15. 

2. Dobór treści – pomysł na pracę – to bardzo ważne kryterium 

3. Jakość i dobór grafik. 

4. Przejścia i animacje. 

5. Czytelność. 

6. Estetyka ogólna 

7. Elementy dodatkowe. 

 



PRZYKŁADOWY SPOSÓB PRACY: 

1. Zastanów się z kolegą (koleżanką), nad sposobem wspólnej pracy. 

2. Wyszukajcie i usystematyzujcie potrzebne materiały tekstowe i graficzne. 

3. Zbudujcie prezentację, zgodnie z zasadami omówionymi na lekcji, wg własnego pomysłu. 

4. Dobierzcie projekt slajdu, kolory, czcionki lub zastosujcie własny pomysł, możecie 

zdecydować się na własne tło w całej prezentacji lub na wybranych slajdach. 

5. Ustalcie przejście slajdu (jedno dla wszystkich slajdów). 

6. Wykonajcie animacje obiektów na slajdach (konsekwentnie, 2-3 różne max.). 

7. Dobierzcie czas przejścia. 

DODATKOWE UWAGI:  

1. Praca musi być na temat i nie powinna od niego wyraźnie odbiegać. 

2. Ważny będzie pomysł - to klucz do dobrej, nieszablonowej pracy. 

3. Nie przeładowujcie pracy kopiowaniem z Internetu, dobierając odpowiednie grafiki, wyważ 

ilość zdjęć w stosunku do tekstu, slajdy z samym tekstem są trudno przyswajalne - to ma być 

prezentacja nie encyklopedia wiedzy. 

4. Stosuj niedługie zdania w punktach. 

5. Korzystaj z wbudowanych stylów i szablonów. 

6. Na slajdzie umieszczaj max. 7-8 wersów tekstu, rozmiar czcionki nie powinien spadać poniżej 

np. 24. 

7. Przejście slajdu i animacje powinny być stonowane i nieagresywne. 

8. Pamiętaj o poprawności językowej treści. 

9. Starannie dobierz czas przejścia. 


