Stań na Księżycu, przejdź się po Marsie. Kosmiczne mapy Google
Autor: Błażej Grygiel

Cieszące się ogromną popularnością mapy internetowego giganta właśnie otworzyły nowy rozdział –
pozwalają internautom na kosmiczne wycieczki po powierzchniach planet i księżyców.
Lista miejsc do odwiedzenia jest naprawdę pokaźna. Odrywamy się od Ziemi i możemy natychmiast zobaczyć
jej najbliższych sąsiadów – Księżyc, Marsa i Wenus. Korzystając z widoku 3d w miarę jak będziecie powiększać
obraz i tym samym "zbliżać się" do powierzchni planety, na monitorach zobaczycie widok, który obserwowały
sondy, łaziki i lądowniki kosmicznych misji.
Poza planetami i satelitami jest jeszcze jedna niespodzianka – możliwość zajrzenia do wnętrza
międzynarodowej stacji kosmicznej. Polecamy tę zabawkę, jednocześnie uprzedzając – można się wciągnąć na
długo! I na koniec podpowiedź – oglądając korzystajcie z klawisza CTRL, pozwala on na zmianę kąta widzenia
kamery!
Źródło i pełen tekst: http://www.focus.pl/artykul/stan-na-ksiezycu-przejdz-sie-po-marsie-kosmiczne-mapygoogle
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ZADANIA DO TEKSTU „STAŃ NA KSIĘŻYCU, PRZEJDŹ SIĘ PO MARSIE. KOSMICZNE MAPY GOOGLE”
1.

Wybierz zdanie, które pasuje do fragmentów historii o nowym aparacie fotograficznym.
Ostatnio kupiłem nowy aparat i mam wielką przyjemność z robienia zdjęć w wolnym czasie.
 Aparat to moja nowa zabawka.
 Aparat jest pokaźnych rozmiarów.
Ostatnio wiele czasu poświęcam na robienie zdjęć.
 Moje zdjęcia cieszą się popularnością.
 Wciągnąłem się w robienie zdjęć.
Kupiłem aparat od giganta na rynku fotograficznym.
 Aparat jest dużych rozmiarów.
 Kupiłem aparat znanej firmy.
Chcę zrezygnować z pracy i zająć się fotografią.
 Chcę otworzyć nowy rozdział w życiu.
 Chcę kupić sobie nową zabawkę.

2.

3.

Ułóż informacje w kolejności, w której występują w tekście.
1.

a.

Autor poleca mapy Google.

2.

b.

Można zajrzeć do wnętrza międzynarodowej stacji kosmicznej.

3.

c.

Mapy Google pozwalają na kosmiczne wycieczki.

4.

d.

Liczba miejsc do odwiedzenia w kosmosie jest duża.

5.

e.

Na mapach widać to, co obserwowały łaziki, sondy i lądowniki kosmiczne.

6.

f.

Autor ostrzega, że w mapy można się wciągnąć.

7.

g.

Autor podpowiada, że klawisz CTRL pozwala na zmianę kąta widzenia kamery.

Wybierz właściwą odpowiedź.
Kto cieszy się popularnością?
 Wysoki człowiek.
 Znany aktor.
 Człowiek, który jest zadowolony.
Kto jest gigantem na rynku?
 Duża sala gimnastyczna.
 Wysoki człowiek.
 Firma, która ma dużą sprzedaż.
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Co jest pokaźne?
 Aktor, który lubi się pokazywać.
 Duży zbiór książek w bibliotece.
 Człowiek, który jest zadowolony.
4.

Uzupełnij tekst korzystając ze słów w ramkach:
zabawka

pokaźna

cieszą się
popularnością

otwierają nowy
rozdział

wciągnąć

Niedawno w różnych miastach pojawiły się tzw. pokoje zagadek. Miejsca te od momentu powstania
……………………………..….. Jest ich coraz więcej - lista pokoi w dużych miastach jest już naprawdę
……………………………..….. Są to pokoje, w których zostaje zamknięta grupa przyjaciół. Gracze maja
godzinę, aby rozwiązać znajdujące się w pokoju zadania, odnaleźć klucz i wydostać się z pokoju. Pokoje
zagadek ……………………………..…. w myśleniu o grach – gracz nie siedzi przed komputerem, lecz wykonuje
zadania na żywo. Jest to rozrywka typu „live adventure”, żywa wersja gier komputerowych typu
„Escape Room”. Każdy kto znajdzie się w pokoju na pewno da się ……………………………..…. w
rozwiązywanie zadań. Pokoje zagadek to wspaniała ……………………………..…. dla każdego!


5. Odpowiedz na pytanie:
Ukończenie szkoły otwiera nowy rozdział w życiu. Jak sobie wyobrażasz ten rozdział?
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