
Uczyć geografii
z ConTEXt



Wstęp



− wykładałem 12 lat na wyższych
uczelniach;

− 3 lata temu zacząłem pracę w liceum
francuskim im. Goscinnego;

− materiały dla szkół średnich.



I) Prezentacje



1) Czego chcę



Duży kontrast, ale nie za duży [1]

próbka 1
czarny 000000
biały FFFFFF

próbka 2
czarny 000000
kremowy FAFAC8

próbka 3
czarny 000000
żółty FFFF00

próbka 4
niebieski 00007A
żółty FFFF00



Obrazy wychodzą lepiej na czarnym tle



Duży rozmiar, Sans, bez dzielenia wyrazów,
wyrównany do lewej; [2] [3]



tekst wyśrodkowany pionowo.



Pokazywanie slajdu etapami nie jest
wskazywane.



2) Róbta, co chcechta



\setupapersize[S5]

S3 300 mm wide
S4 400 mm wide
S5 500 mm wide
S6 600 mm wide
SM computer screen
SW 16:9 screen



\setupbackgrounds [page]
[background=color,
backgroundcolor=black]

\defineframedtext [Diapo]
[frame=no,
align=flushleft, color=cream,
width=\textwidth,
before={\page\leavevmode\vfill},
after={\vfill}]



\definebodyfontenvironment[20pt]
\setupbodyfont[sans,20pt]
\setupalign[nothyphenated]
\setuptolerance[verytolerant,stretch]



II) Jeśli kserować, jeśli
kserować, jeśli kserooować



Cel oszczędzać papier

Jak? pakując jak najwięcej kopii
dokumentu na stronie

narzędzia buffer, mode



\startmode[dyslexie]
\definebodyfontenvironment[13pt]
\setupbodyfont[sans,13pt]
\stopmode



\setuppapersize[S3]
\setuppagenumbering[state=off]
\startmode[dyslexie]
\definebodyfontenvironment[14pt]
\setupbodyfont[sans,14pt]
\stopmode
\startbuffer

Ludność Egiptu szybko rośnie. W~2010~r. było
\hl[2]~mln~mieszkańców, będzie ich prawdopodobnie
\hl[2]~mln w~2025~r.
To sprawia, że potrzeba więcej jedzenia, więc i \hl[4].

\stopbuffer

\starttext
\getbuffer
\startnotmode[dyslexie]

\blank[2*big]
\getbuffer

\stopnotmode
\stoptext



Ludność Egiptu szybko rośnie. W 2010 r.
było mln mieszkańców, będzie ich
prawdopodobnie mln w 2025 r. To
sprawia, że potrzeba więcej jedzenia, więc
i .

Ludność Egiptu szybko rośnie. W 2010 r.
było mln mieszkańców, będzie ich
prawdopodobnie mln w 2025 r. To
sprawia, że potrzeba więcej jedzenia, więc
i .

Wynik kompilacji context TD-Egypte.tex



Ludność Egiptu szybko rośnie. W 2010 r.
było mln mieszkańców, będzie
ich prawdopodobnie mln w 2025 r.
To sprawia, że potrzeba więcej jedzenia,
więc i .

Wynik kompilacji context
--mode=dyslexie TD-Egypte.tex



III) Ukochany kraj(obraz)



Szkic krajobrazu to ćwiczenie, które ma
uczyć jego geograficznego czytania.



1) Atuty ConTEXt



Łatwo składać tabelę bez ramek, z
wyśrodkowaniem i osobny styl dla każdej
kolumny.



Łatwa integracja MetaPost ułatwia
stworzenie symboli.



2) Symbole



Trzeba najpierw zdefiniować kolory.

%2 niebieskie z colorbrewer
\definecolor[wieżowiec][h=0868ac]
\definecolor[innybiurowiec][h=43a2ca]



1. Rysowałem standardowe kształty są
rysowane za pomocą MetaFun

2. Dodam kolory za pomocą domowych
makr wykorzystujących funkcję
\MPcolor;

3. Kolejne makro rysuje gotowy symbol do
legendy.



\def\Cartouche#1{%
\startreusableMPgraphic{#1}
path p ;
p:= unitsquare xscaled 30

yscaled 15 ;
fill p withcolor \MPcolor{#1} ;
draw p withcolor black ;
\stopreusableMPgraphic
}



\definecolor[wieżowiec][h=0868ac]
\definecolor[innybiurowiec][h=43a2ca]
\Cartouche{wieżowiec}
\Cartouche{innybiurowiec}
\reuseMPgraphic{wieżowiec}
\reuseMPgraphic{innybiurowiec}



3) Układania legendy



Nieparzyste kolumny wyśrodkowane



Parzyste kolumny wyrównane do lewej



Linie wyśrodkowane poziomo.



\definextable[legende]
[frame=off]

\definextable[legende:2parties][legende]
\definextable[legende:3parties][legende]
\definextable[legende:symbole][legende]

\setupxtable
[legende:2parties]
[width=0.38 \textwidth,align={flushleft,lohi}]

\setupxtable
[legende:3parties]
[width=0.23 \textwidth,align={flushleft,lohi}]

\setupxtable
[legende:symbole]
[align={middle,lohi},width=40pt]%frameoffset=0.5em]

\setupxtable
[legende:titre]
[foregroundstyle=bold]



Można nie zdefiniować kolorów, by legenda
w ramach ćwiczenia nie zawierała symboli.



I. Une industrie lourde disparue II. Les tentatives de reconversion

bâtiments productifs zone d’activité
terril, symbole du bassin minier marché de gros:

reconversion liée à la logistiquefriche industrielle

voies ferrées route départementale
à 8 km de l’autoroute

canal de l’Escaut



Po zdefiniowaniu kolorów wyświetla się
pełna legenda.



I. Une industrie lourde disparue II. Les tentatives de reconversion

bâtiments productifs zone d’activité

terril, symbole du bassin minier marché de gros:
reconversion liée à la logistiquefriche industrielle

voies ferrées route départementale
à 8 km de l’autoroute

canal de l’Escaut



4) Szkic, szkic



Inskcape czy MetaPost?





Zakończenie



− ConTEXt wszechstronnym narzędziem do
stworzenia materiałów dydaktycznych

− Pliki konfiguracyjne składamy w
$TEXHOME/tex/context/
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