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Powtórzenie wiadomości z zakresu przygotowywania materiałów 

dydaktycznych przy pomocy programu Hot Potatoes 

 

Zadanie 1 

Proszę opracowad (wg własnego pomysłu) zadanie pt. „Uzupełnij luki w tekście” przy pomocy 

aplikacji JCloze 

 

 
 

Tworząc luki proszę korzystad z następujących opcji: 

 

 

 

 

 

Proszę pamiętad o wprowadzeniu podstawowych zmian w ustawieniach programu, które umożliwią 

zachowanie jednolitego wyglądu całej serii dwiczeo wykonanych przy pomocy Hot Potatoes. 

 

 

 

 

Tutaj wpisz 

tytuł zadania Tutaj wpisz 

treśd zadania 

Tworzenie 

pojedynczej 

luki 
Usuwanie 

wszystkich luk 

Tworzenie 

automatycznych 

luk 

Usuwanie 

pojedynczej 

luki 
Dodawanie 

wskazówek do 

automatycznych 

luk 

W tym celu proszę wybrad z menu 

głównego polecenie Options  a 

następnie z listy Configure Output. 

Proszę pamiętad o zapisaniu pliku 

konfiguracyjnego. 
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UWAGA: Proszę pamiętad o zapisywaniu dwiczeo w dwóch plikach:  

 Projekt zadania  

 Strona WWW 

 

Zadanie 2 

Proszę opracowad (wg własnego pomysłu) zadanie pt. „Rozwiąż quiz” przy pomocy aplikacji JQuiz.  

Quiz powinien składad się z co najmniej 4 pytao. 

 

 
 

Proszę wstawid tekst pomocniczy, który umożliwi uczniowi rozwiązanie quizu. 

 

 
 

 

 

 

 

Pamiętaj o 

możliwości wyboru 

typu pytania 

Pamiętaj o wpisaniu 

informacji zwrotnej dla 

ucznia. 

Pamiętaj o możliwości 

wklejania fotografii: 

Insert/Picture/Picture 

from Local File 
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Proszę załadowad plik konfiguracyjny z ustawieniami z poprzedniego dwiczenia. 

 

Zadanie 3 

Proszę opracowad (wg własnego pomysłu) zadanie pt. „Rozwiąż krzyżówkę” przy pomocy aplikacji 

JCross (krzyżówka powinna składad się z co najmniej 10 haseł). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę wybrad z menu 

Options/Configure Output i 

przy pomocy opcji Load 

wgrad wcześniej zapisany 

plik konfiguracyjny. 

 

Przy pomocy tej ikony, 

można utworzyd krzyżówkę z 

listy podanych przez nas 

haseł. 

 

Wybierając opcję Add clues, 

rozpoczynamy dodawanie 

wskazówek do poszczególnych 

haseł krzyżówki. 
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Bardzo proszę do haseł dołączyd link do strony WWW oraz fotografię. 

 

 
 

Proszę załadowad plik konfiguracyjny z ustawieniami z poprzedniego dwiczenia. 

 

Zadanie 4 

Proszę opracowad (wg własnego pomysłu) zadanie pt. „Dopasowywanka” przy pomocy aplikacji 

JMatch. 

 

 
 

Proszę załadowad plik konfiguracyjny z ustawieniami z poprzedniego dwiczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insert/Picture/Picture from 

Local File 

Insert/Link/Link to Web URL 

Pamiętaj o możliwości wklejania 

do programu fotografii: 

Insert/Picture/Picture from Local 

File 
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Zadanie 5 

Proszę opracowad (wg własnego pomysłu) zadanie pt. „Rozsypanka” przy pomocy aplikacji JMix. 

 

 
 

Proszę ustawid czas, w ciągu którego uczeo musi rozwiązad dwiczenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj o sposobie wpisywanie 

tekstu do zadania: 

Litwo!  

Ojczyzno  

moja!  

ty  

jesteś  

jak  

zdrowie. 

Options/Configure Output/Timer 
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Zadanie 6 

Proszę połączyd wykonane w poprzednich zadaniach dwiczenia. 

 

 
 

Efekty swojej pracy na zajęciach proszę przesład (w spakowanym pliku) na adres: adziak@kul.pl 

W tym celu otwieramy projekt 

jednego z dwiczeo i wybieramy z 

menu Options/Configure 

Output/Buttons. 

Następnie należy użyd poleceo z 

okna Navigation. 

 


