Jak przygotować się do Testu wiedzy SKO?
Żyrafka Lokatka i pancernik Hatetepes zadbali o to, aby przygotowanie się do Testu wiedzy SKO, było dla
Ciebie ciekawą i przyjemną przygodą .
W poniższej tabelce znajdziesz tematy, które mogą pojawić się na teście oraz przypisane do nich numery stron
książeczek SKO.
Jeśli korzystasz z książeczek w wersji:
1. elektronicznej - kliknij w wybrane zagadnienie w kolumnie pierwszej, a od razu przeniesiesz się do
odpowiedniej książeczki. Następnie znajdź odpowiednią stronę (Uwaga! Czasami numery stron
dokumentu pdf różnią się od numerów stron książeczki. Dlatego zwróć uwagę na to, czy numer strony
zamieszczony w prawym dolnym rogu książeczki, to ten numer którego szukałeś)
2. drukowanej – po prostu otwórz książeczkę na właściwej stronie
Twoim zadaniem jest zapoznanie się i utrwalenie wiadomości zawartych na wskazanych stronach.
Tematyka
Zacznijmy od najciekawszych informacji o pieniądzach…

Tytuł książeczki/ strony
Przygody Kuby Pieniążka
i żyrafy Lokatki

1. Skąd się biorą i do czego służą pieniądze oraz jakie są formy
płatności?

str. 8-19

2. Czym są przelewy i płatności gotówkowe

str. 20-21

3. Dowiedz się więcej o: pieniądzach, banknotach, monetach, kartach
płatniczych, bankach, bankomatach i lokatach

str. 31

Czy jesteś przedsiębiorczy?

Kuba Pieniążek oszczędza na
wielką podróż

1. Czym jest budżet?

str. 12-14

2. Co to jest bilans wydatków?

str. 17-19

3. Jak zaplanować budżet?

str. 19-21

4. Co to jest cel oszczędzania?

str. 22-25

5. Czy dzieci mogą pracować?

str. 25-26 oraz 30

Co wspólnego ma ekologia z oszczędzaniem?

Pięć sposobów na
ekooszczędzanie z SKO

1. Czym jest i do czego służy segregacja odpadów?

str. 6-7

2. Re-use – jak wykorzystać rzeczy używane?

str. 8-9

3. Co lepiej wybrać, transport indywidualny, zbiorowy czy rower?

str. 14-15

Jak zadbać o swoje zdrowie?

Apetyt na zdrowie

1. Czy wiesz, jak ważne są dla Ciebie witaminy?

str. 4-6

2. Jak zadbać o prawidłową higienę?

str. 6-7
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3. Czym są składniki mineralne?

str. 9-10 oraz 14

4. Posiłki – czy wiesz, jak je przygotować i spożywać?

str. 10-13

5. Czy wiesz, jakie informacje kryją etykiety na produktach?

str. 19-22

6. Mądre/świadome kupowanie

str. 26-27

Jak zadbać o sprawność fizyczną?

Ruszaj po zdrowie, czyli
dlaczego warto prowadzić
aktywny tryb życia?

1. Piramida żywienia

str. 6-9

2. Ile czasu w ciągu dnia powinieneś przeznaczać na ruch?

str. 9

3. Czym jest zasada fair play?

str. 18-20

4. Idea DIY (ang. do it yourself)

str. 22-24

5. Współpraca zespołowa

str. 32-34

*Jeśli jesteś uczniem klas 0-2, to na Twoim teście mogą pojawić się pytania o poniższej tematyce*
Co możesz stracić nie dbając o własne bezpieczeństwo w sieci?

1. Zadbaj o bezpieczeństwo danych w mediach społecznościowych

SKO-wicz bezpieczny
w sieci – cyberporadnik dla
dzieci i dorosłych
str. 6-8

*Jeśli jesteś uczniem klas 3-4, to na Twoim teście mogą pojawić się pytania o poniższej tematyce*
Co możesz stracić nie dbając o własne bezpieczeństwo w sieci?

SKO-wicz bezpieczny
w sieci – cyberporadnik dla
dzieci i dorosłych

1. Zadbaj o bezpieczeństwo danych w mediach społecznościowych

str. 6-8

2. Poznaj zasady tworzenia mocnego hasła

str. 10-12

3. Transakcje kartą płatniczą – zasady bezpieczeństwa

str. 41

*Jeśli jesteś uczniem klas 5-6, to na Twoim teście mogą pojawić się pytania o poniższej tematyce*
Co możesz stracić nie dbając o własne bezpieczeństwo w sieci?

SKO-wicz bezpieczny
w sieci – cyberporadnik dla
dzieci i dorosłych

1. Zadbaj o bezpieczeństwo danych w mediach społecznościowych

str. 6-8

2. Poznaj zasady tworzenia mocnego hasła

str. 10-12

3. Dane osobowe

str. 14-16

4. Wirusy komputerowe – czym są, jak się chronić?

str. 19-20

5. Phishing – czym jest i jakie są najpopularniejsze metody oszustw?

str. 22-24

6. Czym są PEGI?

str. 28-30

7. Jak uczynić smartfon bezpiecznym?

str. 32-36

8. Transakcje kartą płatniczą – zasady bezpieczeństwa

str. 38-41

Żyrafka Lokatka i pancernik Hatetepes już trzymają kciuki za Twoje powodzenie na teście! 
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