SPRAWOZDANIA
UCZNIÓW
Z WYKONANIA
WEBQUEST’ÓW

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. KINGI
W WOJNICZU

Imiona i nazwiska członków grupy:

Lider:

Jakub Gala
Kamil Wardzała
Łukasz Golonka

Webquest
Tytuł:

Wszystko się kręci wokół pieniędzy

Podtytuł: Co to są plastikowe pieniądze?
Co noszą rodzice w swoim portfelu?
Czym można zapłacić w sklepie?
Jak można dokonać transakcji on–line?
Wykonanie zdjęć banku z Rzeszowa oraz Tarnowa
Wyszukanie informacji z podanych źródeł
Wykonanie prezentacji o bankach
Jakub Gala : wykonywanie zdjęć z banku z Rzeszowa oraz nagrywanie dźwięku
Kamil Wardzała : wykonywanie zdjęć z banków z Tarnowa
Łukasz Golonka : wykonanie prezentacji i wyszukanie informacji z podanych źródeł

Wprowadzenie:

Zadanie:

Proces:

Źródła:
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zabezpieczenia-kart- platniczych-467517.html
http://www.kartyplatnicze.info/bezpieczenstwo.php
http://finansedomowe.net/wszystko-co- musisz-wiedziec- o-kartach- platniczych/
http://metafinanse.pl/bezpieczenstwo-kart- kredytowych-jak- dbac-o- swoje-pieniadze/
http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/artykuly/766988,zabezpieczaniekarty-platniczej.html
http://poradnik.wfirma.pl/-konsekwencje- zgubienia-i- kradziezy-karty- platniczej
https://ebizneskrokpokroku.pl/sprzedaz/porownanie-platnosci- internetowych/]
https://www.grupa-tense.pl/blog/porownanie- systemow-platnosci- online/
http://www.najlepszekonto.pl/platnosci-mobilne
http://www.computerworld.pl/news/395376/Rosnie.liczba.zagrozen.aplikacji.mobilnych.ht
http://www.najlepszekonto.pl/ranking-kont- osobistych

Ewaluacja:
1pkt

Wybór informacji oraz
ich przetwarzanie

Informacje nie są
adekwatne do
tematu

Opracowanie tematu.

Mały wkład pracy

Poprawność i jakość

przy opracowaniu,

opracowań

brak grafiki

Ogólne wrażenie

Prezentacja

estetyczne.

niestaranna, mało

Przedstawienie tematu i

ciekawa, brak

obrona swojego

odpowiedzi na

stanowiska

pytania

Współpraca w grupie

Brak współpracy

2pkt

Wybrane informacje są
ogólne

3pkt

Informacje szczegółowe i dobrze
uporządkowane nieliczne błędy
merytoryczne

Opracowanie
poprawne, mała

Opracowanie staranne, ciekawa

staranność, liczne błędy

grafika, uporządkowane

uboga grafika
Prezentacja poprawna,
ale bez zaangażowania,
słabe odpowiedzi na
pytania

Prezentacja ciekawa,
przedstawienie informacji w
sposób uporządkowany, dobra
orientacja w temacie przy
udzielaniu odpowiedzi

Większość pracy

Dobra organizacja pracy w

indywidualnej

grupie, współdziałanie

4pkt

Przyznane punkty

Temat w pełni

2

zrealizowany , odpowiedni
wybór informacji, bez
błędów merytorycznych
Opracowanie bardzo

4

przejrzyste, staranne,
atrakcyjne wizualnie

Prezentacja oryginalna,

3

przedstawiona w sposób
interesujący, wyczerpujące
odpowiedzi na pytania
Świetna współpraca w

3

grupie, dobrze przydzielone
zadania
Suma:

Tytuł

INSPEKTOR

12

Imiona i nazwiska członków grupy:

Lider: Natalia Haber
Weronika Ptaśnik
Karolina Batko

Webquest
Tytuł:

Wszystko się kręci wokół pieniędzy

Podtytuł:

Historia Pieniądza

Wprowadzenie: WebQuest, który przygotowałyśmy dotyczy, głównych informacji o historii pieniądza.
Zadanie: Co powinniśmy wiedzieć o pieniądzach oraz ich historia. Z notatek, które spisywałyśmy podczas
wyjazdu do Rzeszowa zrobiłyśmy prezentację
Proces: Weronika Ptaśnik- robienie zdjęć
Karolina Batko- spisywanie notatek
Natalia Haber-przygotowywanie prezentacji
Źródła:
Korzystałyśmy tylko z własnej wiedzy zdobytej w Narodowym Banku Polskim w Rzeszowie
Ewaluacja: Podczas wykonywania tego projektu nauczyłyśmy się współpracy w grupie i solidnego
wykonywania swoich obowiązków. Zdobyłyśmy wiedzę przydatną w życiu, którą chętnie wykorzystujemy.
1pkt

2pkt

Wybór informacji oraz ich

Informacje nie są

Wybrane informacje są

przetwarzanie

adekwatne do tematu

ogólne

Opracowanie tematu.

Mały wkład pracy przy

Opracowanie poprawne,

Poprawność i jakość

opracowaniu, brak

mała staranność, liczne

opracowań

grafiki

błędy uboga grafika

Ogólne wrażenie

Prezentacja

3pkt

4pkt

Przyznane punkty

Informacje szczegółowe i dobrze

Temat w pełni zrealizowany ,

3

uporządkowane nieliczne błędy

odpowiedni wybór informacji,

merytoryczne

bez błędów merytorycznych
Opracowanie bardzo

3

Opracowanie staranne, ciekawa
przejrzyste, staranne, atrakcyjne
grafika, uporządkowane
wizualnie
Prezentacja ciekawa, przedstawienie

Prezentacja oryginalna,

2

Prezentacja poprawna, ale
estetyczne. Przedstawienie

niestaranna, mało

tematu i obrona swojego

ciekawa, brak

stanowiska

odpowiedzi na pytania

Współpraca w grupie

Brak współpracy

informacji w sposób uporządkowany,

przedstawiona w sposób

dobra orientacja w temacie przy

interesujący, wyczerpujące

udzielaniu odpowiedzi

odpowiedzi na pytania

Większość pracy

Dobra organizacja pracy w grupie,

Świetna współpraca w grupie,

indywidualnej

współdziałanie

dobrze przydzielone zadania

bez zaangażowania, słabe
odpowiedzi na pytania

4

Suma:
Inspektor

Tytuł

stażysta referent inspektor specjalista
punktacja

1-4

5-8

9-12

13-16

12

Imiona i nazwiska członków grupy:

Lider:

Justyna Kubis
Weronika Kubala
Julia Kisiel

Webquest
Tytuł:

Wszystko się kręci wokół pieniędzy

Podtytuł:

Ewolucja pieniądza

Wprowadzenie:
Nasz Webquest opowiada historię o tym, w jaki sposób pieniądz ewoluował na przestrzeni wieków.
Zadanie:
Wyszukanie informacji, wyszukanie i pobranie grafiki, ułożenie i obróbka tekstu, nagranie filmiku,
montaż.
Proces:
Julia Kisiel wyszukała informacje, a następnie wraz z Weroniką Kubalą ułożyły i obrobiły tekst.
Weronika uczestniczyła w nagraniu - była aktorką i podkładała głos. Justyna Kubis odpowiadała za
pobranie grafiki, montaż i całą stronę techniczną filmu.
Źródła:
http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/money_pl.htm
http://www.nbp.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
https://www.google.com/imghp?hl=pl

Ewaluacja:
1pkt

Wybór informacji oraz
ich przetwarzanie

Opracowanie
Poprawność

jakość

opracowań
Ogólne

Informacje

nie

adekwatne

są
do

tematu

tematu.
i

2pkt

Mały

wkład

pracy

przy

opracowaniu,

brak grafiki
wrażenie

Wybrane informacje są
ogólne

4pkt

Informacje szczegółowe i dobrze
uporządkowane nieliczne błędy
merytoryczne

poprawne,

mała

staranność, liczne błędy

Prezentacja
niestaranna,

mało

Przedstawienie tematu i

ciekawa,

brak

obrona

odpowiedzi

na

stanowiska

pytania

Współpraca w grupie

Brak współpracy

Prezentacja poprawna,

Opracowanie staranne, ciekawa
grafika, uporządkowane

ale bez zaangażowania,
słabe

odpowiedzi

na

pytania

Większość
indywidualnej

Prezentacja

informacji

w

sposób uporządkowany, dobra
orientacja

w

temacie

przy

udzielaniu odpowiedzi
pracy

Dobra

Temat

w

pełni

4pkt

zrealizowany , odpowiedni
wybór

informacji,

bez

organizacja

grupie, współdziałanie

pracy

Opracowanie
przejrzyste,

bardzo

4pkt

staranne,

atrakcyjne wizualnie

ciekawa,

przedstawienie

Przyznane punkty

błędów merytorycznych

Opracowanie

uboga grafika

estetyczne.

swojego

3pkt

w

Prezentacja

oryginalna,

4pkt

przedstawiona w sposób
interesujący, wyczerpujące
odpowiedzi na pytania
Świetna

współpraca

w

3pkt

grupie, dobrze przydzielone
zadania
Suma:

specjalista

Tytuł

stażysta referent inspektor specjalista
punktacja 1-4

5-8

9-12

13-16

15pkt

Imiona i nazwiska członków grupy:

Lider: Kamila Banaś
Gabriela Zabawa
Aleksandra Jaworska

Webquest
Tytuł:

Wszystko się kręci wokół pieniędzy

Podtytuł: Leśna rozmowa o Narodowym Banku Polskim
Wprowadzenie: WebQuest, który przygotowałyśmy dotyczy, głównych informacji o Narodowym Banku
Polskim
Zadanie:
Co ciekawego jest w Narodowym Banku Polskim ?
Z notatek, przygotowanych podczas wyjazdu do Rzeszowa, zostały wybrane najciekawsze rzeczy o NBP i
zrobiony został komiks
Proces:
Kamila Banaś : pomysł, wypowiedzi bohaterów komiksu, wykonanie zdjęć podczas wyjazdu
Gabriela Zabawa : obrazki bohaterów, zdjęcia w tle, przejścia.
Aleksandra Jaworska: pomysł na bohaterów, zdjęcia w tle, przejścia
Projekt został zrobiony w dniach 27 maja - 3 czerwca.
Źródła:
Nie korzystałyśmy z żadnych źródeł podanych przez nauczyciela. Korzystałyśmy tylko z własnych informacji
zdobytych podczas wyjazdu do Rzeszowa, z notatek z banku oraz zdjęć zrobionych w banku NBP.
Ewaluacja: Naszym zdaniem projekt jest bardzo pouczający w całkowitej współpracy, wiele się w tym czasie
nauczyłyśmy, zdobyłyśmy wiedzę przydatną w życiu i jesteśmy zadowolone z projektu i naszego WebQuest-a.

Wybór informacji oraz ich
przetwarzanie

Opracowanie tematu.

1pkt

2pkt

Informacje nie są

Wybrane informacje są

adekwatne do tematu

Mały wkład pracy przy

3pkt

4pkt

Informacje szczegółowe i dobrze

Temat w pełni zrealizowany ,

uporządkowane nieliczne błędy

odpowiedni wybór informacji,

merytoryczne

bez błędów merytorycznych

ogólne

Opracowanie poprawne,

Przyznane punkty

4 pkt

Opracowanie bardzo
Opracowanie staranne, ciekawa

Poprawność i jakość

opracowaniu, brak

mała staranność, liczne

opracowań

grafiki

błędy uboga grafika

przejrzyste, staranne, atrakcyjne
grafika, uporządkowane

Ogólne wrażenie

Prezentacja

estetyczne. Przedstawienie

niestaranna, mało

tematu i obrona swojego

ciekawa, brak

wizualnie
Prezentacja ciekawa, przedstawienie

Prezentacja oryginalna,

informacji w sposób uporządkowany,

przedstawiona w sposób

dobra orientacja w temacie przy

interesujący, wyczerpujące

udzielaniu odpowiedzi

odpowiedzi na pytania

Większość pracy

Dobra organizacja pracy w grupie,

Świetna współpraca w grupie,

indywidualnej

współdziałanie

dobrze przydzielone zadania

4 pkt

Prezentacja poprawna, ale
bez zaangażowania, słabe

4 pkt

odpowiedzi na pytania
stanowiska

odpowiedzi na pytania

Współpraca w grupie

Brak współpracy

4 pkt
Suma:

Specjalista

Tytuł

stażysta referent inspektor specjalista
punktacja 1-4

5-8

9-12

13-16

16 pkt

Imiona i nazwiska członków grupy:

Lider: Magdalena Chemłowska
Angelika Opioła
Karolina Nosek

Webquest
Tytuł:

Wszystko się kręci wokół pieniędzy

Podtytuł:

Narodowy Bank Polski

Wprowadzenie: WebQuest, dotyczy informacji o Narodowym Banku Polskim , jak również banknotów
polskich i ichzabezpieczeń
Zadanie:
Czym zajmuje się Narodowy Bank Polski ?
Wykonanie zdjęć, notatek podczas wyjazdów, utworzenie prezentacji
Proces:
Magdalena Chemłowska – wykonanie prezentacji i selekcja informacji
Angelika Opioła – wykonanie zdjęć
Karolina Nosek – gromadzenie informacji
Źródła:
Własne notatki i zdjęcia oraz http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/o_nbp.html

Ewaluacja:

Wybór informacji oraz ich
przetwarzanie

1pkt

2pkt

Informacje nie są

Wybrane informacje są

adekwatne do tematu

3pkt

4pkt

Informacje szczegółowe i dobrze

Temat w pełni zrealizowany ,

uporządkowane nieliczne błędy

odpowiedni wybór informacji,

merytoryczne

bez błędów merytorycznych

ogólne

Opracowanie tematu.

Mały wkład pracy przy

Opracowanie poprawne,

Poprawność i jakość

opracowaniu, brak

mała staranność, liczne

opracowań

grafiki

błędy uboga grafika

Ogólne wrażenie

Prezentacja

estetyczne. Przedstawienie

niestaranna, mało

tematu i obrona swojego

ciekawa, brak

Przyznane punkty

3 pkt

Opracowanie bardzo
Opracowanie staranne, ciekawa
przejrzyste, staranne, atrakcyjne
grafika, uporządkowane
wizualnie
Prezentacja ciekawa, przedstawienie

3 pkt

Prezentacja oryginalna,

Prezentacja poprawna, ale
informacji w sposób uporządkowany,

przedstawiona w sposób

dobra orientacja w temacie przy

interesujący, wyczerpujące

bez zaangażowania, słabe

4 pkt

odpowiedzi na pytania
stanowiska

Współpraca w grupie

odpowiedzi na pytania

udzielaniu odpowiedzi

odpowiedzi na pytania

Większość pracy

Dobra organizacja pracy w grupie,

Świetna współpraca w grupie,

indywidualnej

współdziałanie

dobrze przydzielone zadania

4 pkt

Brak współpracy
Suma:

inspektor

Tytuł

stażysta referent inspektor specjalista
punktacja 1-4

5-8

9-12

13-16

12 pkt

Imiona i nazwiska członków grupy:

Lider:

Krystian Moskal,
Konrad Sosin ,
Dawid Kłusek

Webquest
Tytuł:

Wszystko się kręci wokół pieniędzy

Podtytuł:

Kto lub co jest odpowiedzialny za pieniądze krążące w Polsce

Wprowadzenie:
Webquest dotyczył pieniędzy, skąd się biorą pieniądze, ile jest pieniędzy w gospodarce, kto jest za nie
odpowiedzialny, jak wyglądają.
Zadanie:

zrobienie zdjęć w NBP, PKO, KBS wykonanie filmu zrobienie notatek

Proces:

Krystian zrobił wszystko począwszy od zdjęć po zrobienie filmu.

Źródła:
WWW.Youtube.pl,
Google grafika,
WWW.nbp.pl,
WWW.wikipedia.pl,
własne zódła np. notatnik czy aparat
Ewaluacja:
1pkt

Wybór informacji oraz
ich przetwarzanie

2pkt

Informacje nie są
adekwatne do
tematu

Opracowanie tematu.

Mały wkład pracy

Poprawność i jakość

przy opracowaniu,

opracowań

brak grafiki

Wybrane informacje są
ogólne

3pkt

Informacje szczegółowe i dobrze
uporządkowane nieliczne błędy
merytoryczne

Opracowanie
poprawne, mała

Opracowanie staranne, ciekawa

staranność, liczne błędy

grafika, uporządkowane

uboga grafika

Ogólne wrażenie

Prezentacja

estetyczne.

niestaranna, mało

Przedstawienie tematu i

ciekawa, brak

obrona swojego

odpowiedzi na

stanowiska

pytania

Współpraca w grupie

Brak współpracy

Prezentacja poprawna,
ale bez zaangażowania,
słabe odpowiedzi na
pytania

Prezentacja ciekawa,
przedstawienie informacji w
sposób uporządkowany, dobra
orientacja w temacie przy
udzielaniu odpowiedzi

Większość pracy

Dobra organizacja pracy w

indywidualnej

grupie, współdziałanie

4pkt

Przyznane punkty

Temat w pełni

3pkt

zrealizowany , odpowiedni
wybór informacji, bez
błędów merytorycznych
Opracowanie bardzo

4pkt

przejrzyste, staranne,
atrakcyjne wizualnie

Prezentacja oryginalna,

3pkt

przedstawiona w sposób
interesujący, wyczerpujące
odpowiedzi na pytania
Świetna współpraca w

1pkt

grupie, dobrze przydzielone
zadania
Suma:

Inspektor

Tytuł

stażysta referent inspektor specjalista
punktacja

1-4

5-8

9-12

13-16

11pkt

Imiona i nazwiska członków grupy :Paweł Chudyba , Magdalena Ludwa , Magdalena Gajda

Lider:

Paweł Chudyba

Webquest
Tytuł:

Wszystko się kręci wokół pieniędzy

Podtytuł:

Czy warto trzymać pieniądze w skarpecie???

Wprowadzenie:
Prezentacja dotyczy kart płatniczych. Co to jest plastikowy pieniądz krótka historia oraz
zabezpieczenia , również dotyczy rodzajów kart .
Zadanie:
wykonanie zdjęć NBP, PKO BP, KBS, stworzenie prezentacji, nagrywanie spotkań, wyszukanie
informacji, znalezienie zdjęć, animacje
Proces:
Paweł Chudyba - robienie zdjęć, nagrywanie, kreowanie prezentacji, wyszukanie informacji,
znalezienie zdjęć, animacje w prezentacji
Źródła:
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zabezpieczenia-kart-platniczych-467517.html
http://finansedomowe.net/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-kartach-platniczych/
http://metafinanse.pl/bezpieczenstwo-kart-kredytowych-jak-dbac-o-swoje-pieniadze/
Ewaluacja:
1pkt

Wybór informacji oraz
ich przetwarzanie

2pkt

Informacje nie są
adekwatne do
tematu

Opracowanie tematu.

Mały wkład pracy

Poprawność i jakość

przy opracowaniu,

opracowań

brak grafiki

Wybrane informacje są
ogólne

3pkt

Informacje szczegółowe i dobrze
uporządkowane nieliczne błędy
merytoryczne

Opracowanie
poprawne, mała

Opracowanie staranne, ciekawa

staranność, liczne błędy

grafika, uporządkowane

uboga grafika

Ogólne wrażenie

Prezentacja

estetyczne.

niestaranna, mało

Przedstawienie tematu i

ciekawa, brak

obrona swojego

odpowiedzi na

stanowiska

pytania

Współpraca w grupie

Brak współpracy

Prezentacja poprawna,
ale bez zaangażowania,
słabe odpowiedzi na
pytania

Prezentacja ciekawa,
przedstawienie informacji w
sposób uporządkowany, dobra
orientacja w temacie przy
udzielaniu odpowiedzi

Większość pracy

Dobra organizacja pracy w

indywidualnej

grupie, współdziałanie

4pkt

Przyznane punkty

Temat w pełni

3

zrealizowany , odpowiedni
wybór informacji, bez
błędów merytorycznych
Opracowanie bardzo

3

przejrzyste, staranne,
atrakcyjne wizualnie

Prezentacja oryginalna,

3

przedstawiona w sposób
interesujący, wyczerpujące
odpowiedzi na pytania
Świetna współpraca w

1

grupie, dobrze przydzielone
zadania
Suma:

inspektor

Tytuł

stażysta referent inspektor specjalista
punktacja

1-4

5-8

9-12

13-16

10

Imiona i nazwiska członków grupy:

Maciej Wnętrzak
Anna Bąk
Weronika Budzik

Lider:

Webquest
Tytuł:

Wszystko się kręci wokół pieniędzy

Podtytuł:

Ale…po co mi pieniądze?

Wprowadzenie: …
Zadanie:
…
Proces:

Maciej Wnętrzak Anna Bąk
Weronika Budzik
Źródła:
http://finansedomowe.net/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-kartach-platniczych/
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zabezpieczenia-kart-platniczych-467517.html
http://www.kartyplatnicze.info/bezpieczenstwo.php
http://www.najlepszekonto.pl/platnosci-mobilne
https://pixabay.com

Ewaluacja:
1pkt

Informacje nie są

Wybór informacji oraz

adekwatne do

ich przetwarzanie

2pkt

Wybrane informacje są
ogólne

tematu

Opracowanie tematu.

Mały wkład pracy

Poprawność i jakość

przy opracowaniu,

opracowań

brak grafiki

Ogólne wrażenie

Prezentacja

estetyczne.

niestaranna, mało

Przedstawienie tematu i

ciekawa, brak

obrona swojego

odpowiedzi na

stanowiska

pytania

Współpraca w grupie

Brak współpracy

3pkt

Informacje szczegółowe i dobrze
uporządkowane nieliczne błędy
merytoryczne

Opracowanie
poprawne, mała

Opracowanie staranne, ciekawa

staranność, liczne błędy

grafika, uporządkowane

uboga grafika
Prezentacja poprawna,
ale bez zaangażowania,
słabe odpowiedzi na
pytania

Prezentacja ciekawa,
przedstawienie informacji w
sposób uporządkowany, dobra
orientacja w temacie przy
udzielaniu odpowiedzi

Większość pracy

Dobra organizacja pracy w

indywidualnej

grupie, współdziałanie

4pkt

Przyznane punkty

Temat w pełni
zrealizowany , odpowiedni
wybór informacji, bez
błędów merytorycznych
Opracowanie bardzo
przejrzyste, staranne,
atrakcyjne wizualnie

Prezentacja oryginalna,
przedstawiona w sposób
interesujący, wyczerpujące
odpowiedzi na pytania
Świetna współpraca w
grupie, dobrze przydzielone
zadania
Suma:

Tytuł

stażysta referent inspektor specjalista
punktacja

1-4

5-8

9-12

13-16

