
 

KARTA PRACY 
 

Temat: Chmura w internecie. O usłudze OneDrive i współtworzeniu 

dokumentów 

 
Przygotuj w programie Word Online notatkę na temat chmur występujących w przyrodzie. Dodaj 

do niej przynajmniej jeden obraz. Udostępnij dokument nauczycielowi z możliwością edycji.  

 

CZĘŚĆ I - Logowanie do usługi OneDrive 

 

1. Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i wpisz adres: office.com 

2. Kliknij Zaloguj. 

3. Wprowadź swój adres e-mail i kliknij Dalej. 

4. Wprowadź hasło i kliknij Zaloguj. 

5. Na górnym pasku naciśnij ikonę menu  i wybierz . 

 

CZĘŚĆ II - Tworzenie dokumentu 

 

1. Z górnego menu wybierz opcję , a następnie 

. 

2. W górnej części okna zmień nazwę dokumentu na rodzaje_chmur_nazwisko – w miejscu 

„nazwisko” wpisz swoje nazwisko. 

3. Przygotuj notatkę o wybranym rodzaju chmur występujących w przyrodzie. Pamiętaj: nie 

musisz zapisywać pliku, zmiany zapisywane są automatycznie.  

4. Notatkę sformatuj według zasad poznanych na lekcjach informatyki. 

5. Pamiętaj o prawach autorskich. Podaj źródło, z którego korzystałeś do opracowania tekstu.  

  



 

CZĘŚĆ III - Dodawanie obrazów 

 

1. Pobierz obraz przedstawiający chmury. Pamiętaj o prawach autorskich. W swoim tekście 

wskaż źródło, z którego pobrałeś obraz. 

2. Kliknij w dokumencie w miejscu, gdzie chcesz wstawić obraz. 

3. Na wstążce przejdź do karty Wstawianie, a następnie wybierz Obraz. 

4. Z rozwiniętego menu wybierz To urządzenie, następnie Wybierz plik i znajdź na dysku 

obraz, który chcesz wstawić. 

5. Kliknij Wstaw – obraz pojawi się w wybranym miejscu. 

 

CZĘŚĆ IV - Udostępnianie plików 

 

1. W prawym górnym rogu okna dokumentu kliknij . 

2. Wpisz adresy e-mail podany przez nauczyciela. Możesz dodać krótką wiadomość. 

3. W dolnej części okna ustaw możliwość edycji dokumentu – zaznacz 

. 

4. Kliknij Udostępnij. Wybrane przez ciebie osoby otrzymają wiadomość o udostępnieniu 

dokumentu. 

  



 

Przykładowy efekt końcowy: 
 

 

Rodzaje chmur 

 
Chmury pierzaste – cirrus – mają postać drobnych białych lub szarych pasków, lub 

rozproszonych po niebie piór. Są zbudowane z kryształków lodu. Nie dają opadów. 
 

 Chmury warstwowe – stratus – jest swoistą jednolitą białą lub szarawą zasłoną 

pokrywającą większą część nieba. Mogą dać opad w postaci przelotnego deszczu lub śniegu.  
 

 Chmury kłębiaste – cumulus – mają postać dużych białych lub szarawych kłębków, 

przypominających barany. Powstają podczas słonecznej pogody. Są zbudowane z kropel 

wody, ale nie dają opadów.  

 
  

Źródło tekstu: https://www.naukowiec.org/wiedza/geografia/chmury_3190.html 

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com/ 
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