
Część: 1 
Klasa: 1 a BS g 

Przedmiot: Informatyka 
Kontakt: Zapraszam do bieżących konsultacji: 

• e-mail: rkszkola@o2.pl 

• facebook: https://www.facebook.com/robert.ku.szkola 

• messenger: Robert Ku 
 

 
 

 

Zakres tematyczny: Efekty specjalne w montażu wideo 

 

Zadania: 

1. Proszę zapoznać się z poniższą strona internetową 

Adres:  

https://komorkomania.pl/35882,aplikacje-android-ios-efekty-specjalne 

 

2. Następnie proszę wykonać poniższe zadanie (proszę wykorzystać 

dowolny program przedstawiony w artykule powyżej lub dowolne inne 

– film proszę przesłać do chmury lub w inne miejsce sieci -  w emailu 

umieścić proszę tylko link do niego), które proszę przesłać na adres e-

mail: rkszkola@o2.pl:  

• Zadanie 1 – nagraj maksymalnie 30 sekundowy film z 
wykorzystaniem efektów oferowanych przez programy 
przedstawione w artykule lub dowolne inne. 

 

UWAGA! Proszę podpisywać się w e-mailach przedmiotem nauczania, 

imieniem, nazwiskiem i klasą!!! 

mailto:rkszkola@o2.pl
https://www.facebook.com/robert.ku.szkola
https://komorkomania.pl/35882,aplikacje-android-ios-efekty-specjalne
mailto:rkszkola@o2.pl


Część: 1 
Klasa: 1 A TB T4 

Przedmiot: Informatyka 
Kontakt: Zapraszam do bieżących konsultacji: 

• e-mail: rkszkola@o2.pl 

• facebook: https://www.facebook.com/robert.ku.szkola 

• messenger: Robert Ku 
 

 
 

 

Zakres tematyczny: Efekty specjalne w montażu wideo 

 

Zadania: 

1. Proszę zapoznać się z poniższą strona internetową 

Adres:  

https://komorkomania.pl/35882,aplikacje-android-ios-efekty-specjalne 

 

2. Następnie proszę wykonać poniższe zadanie (proszę wykorzystać 

dowolny program przedstawiony w artykule powyżej lub dowolne inne 

– film proszę przesłać do chmury lub w inne miejsce sieci -  w emailu 

umieścić proszę tylko link do niego), które proszę przesłać na adres e-

mail: rkszkola@o2.pl:  

• Zadanie 1 – nagraj maksymalnie 30 sekundowy film z 
wykorzystaniem efektów oferowanych przez programy 
przedstawione w artykule lub dowolne inne. 

 

UWAGA! Proszę podpisywać się w e-mailach przedmiotem nauczania, 

imieniem, nazwiskiem i klasą!!! 

mailto:rkszkola@o2.pl
https://www.facebook.com/robert.ku.szkola
https://komorkomania.pl/35882,aplikacje-android-ios-efekty-specjalne
mailto:rkszkola@o2.pl


Część: 1 
Klasa: 1 B TE T4 

Przedmiot: Informatyka 
Kontakt: Zapraszam do bieżących konsultacji: 

• e-mail: rkszkola@o2.pl 

• facebook: https://www.facebook.com/robert.ku.szkola 

• messenger: Robert Ku 
 

 
 

 

Zakres tematyczny: Efekty specjalne w montażu wideo 

 

Zadania: 

1. Proszę zapoznać się z poniższą strona internetową 

Adres:  

https://komorkomania.pl/35882,aplikacje-android-ios-efekty-specjalne 

 

2. Następnie proszę wykonać poniższe zadanie (proszę wykorzystać 

dowolny program przedstawiony w artykule powyżej lub dowolne inne 

– film proszę przesłać do chmury lub w inne miejsce sieci -  w emailu 

umieścić proszę tylko link do niego), które proszę przesłać na adres e-

mail: rkszkola@o2.pl:  

• Zadanie 1 – nagraj maksymalnie 30 sekundowy film z 
wykorzystaniem efektów oferowanych przez programy 
przedstawione w artykule lub dowolne inne. 

 

UWAGA! Proszę podpisywać się w e-mailach przedmiotem nauczania, 

imieniem, nazwiskiem i klasą!!! 

mailto:rkszkola@o2.pl
https://www.facebook.com/robert.ku.szkola
https://komorkomania.pl/35882,aplikacje-android-ios-efekty-specjalne
mailto:rkszkola@o2.pl


Część: 1 
Klasa: 1 E TI T4 

Przedmiot: Eksploatacja urządzeń peryferyjnych 
Kontakt: Zapraszam do bieżących konsultacji: 

• e-mail: rkszkola@o2.pl 

• facebook: https://www.facebook.com/robert.ku.szkola 

• messenger: Robert Ku 
 

 
 

 

Zakres tematyczny: Drukarki 

 

Zadania: 

1. Proszę zapoznać się z poniższą prezentacją 

Adres:  

PowerPoint– 

https://drive.google.com/open?id=1z8M6Z4qEh-viZoB_n8-wBfhJLL54mqGM 

 

lub 

PDF –  

https://drive.google.com/open?id=1TuqvJz7UOQmLZWXeGXPQpOm8lFvA03

Hy 

2. Następnie proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie w formie referatu 

(proszę wykorzystać dowolny edytor tekstu), które proszę przesłać na 

adres e-mail: rkszkola@o2.pl:  

•  Która drukarka byłaby dla Twoich celów najlepsza i dlaczego? 

UWAGA! Proszę podpisywać się w e-mailach przedmiotem nauczania, 

imieniem, nazwiskiem i klasą!!! 

mailto:rkszkola@o2.pl
https://www.facebook.com/robert.ku.szkola
https://drive.google.com/open?id=1z8M6Z4qEh-viZoB_n8-wBfhJLL54mqGM
https://drive.google.com/open?id=1TuqvJz7UOQmLZWXeGXPQpOm8lFvA03Hy
https://drive.google.com/open?id=1TuqvJz7UOQmLZWXeGXPQpOm8lFvA03Hy
mailto:rkszkola@o2.pl


Część: 1 
Klasa: 1 E TI T4 

Przedmiot: Eksploatacja urządzeń sieciowych 
Kontakt: Zapraszam do bieżących konsultacji: 

• e-mail: rkszkola@o2.pl 

• facebook: https://www.facebook.com/robert.ku.szkola 

• messenger: Robert Ku 
 

 
 

 

Zakres tematyczny: Routing statyczny i dynamiczny 

 

Zadania: 

3. Proszę zapoznać się z poniższą prezentacją 

Adres:  

Word – 

https://drive.google.com/open?id=1hVTEiynfwKOXxulSZxlWAbz7MJG1tIgD 

 

lub 

PDF –  

https://drive.google.com/open?id=1-rk550sZ2W8oKNhqb_qJ18ScuR9zO8zO 

 

4. Następnie proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie w formie referatu 

(proszę wykorzystać dowolny edytor tekstu), które proszę przesłać na 

adres e-mail: rkszkola@o2.pl:  

•  Która metoda rutowania jest stosowana częściej i dlaczego? 

UWAGA! Proszę podpisywać się w e-mailach przedmiotem nauczania, 

imieniem, nazwiskiem i klasą!!! 

mailto:rkszkola@o2.pl
https://www.facebook.com/robert.ku.szkola
https://drive.google.com/open?id=1hVTEiynfwKOXxulSZxlWAbz7MJG1tIgD
https://drive.google.com/open?id=1-rk550sZ2W8oKNhqb_qJ18ScuR9zO8zO
mailto:rkszkola@o2.pl


Część: 1 
Klasa: 1 DT G T5 

Przedmiot: Informatyka 
Kontakt: Zapraszam do bieżących konsultacji: 

• e-mail: rkszkola@o2.pl 

• facebook: https://www.facebook.com/robert.ku.szkola 

• messenger: Robert Ku 
 

 
 

 

Zakres tematyczny: Instrukcja warunkowa w Pythonie 

 

Zadania: 

1. Proszę zapoznać się z poniższą prezentacją 

Adres:  

Word– 

https://drive.google.com/open?id=1L7EtZtjyB-hKHBN2Q0VufvgIdaCmE1j1 

 

lub 

PDF –  

https://drive.google.com/open?id=145OF61UaxG2eabIPfkeZ3Mx2SCujpeOh 

 

2. Następnie proszę wykonać poniższe zadania (proszę wykorzystać 

dowolny edytor tekstu lub zrobić zrzuty ekranu z interpreterem 

pythona), które proszę przesłać na adres e-mail: rkszkola@o2.pl:  

• Zadanie 1 – wersja pierwotna w pliku do pobrania powyżej 
Skrypt zapyta użytkownika o wiek. Jeżeli użytkownik jest przed 18 
wyświetli informację „Użytkownik niepełnoletni” oraz zwróci ile lat 
zostało użytkownikowi do pełnoletności. Użytkownikom 

mailto:rkszkola@o2.pl
https://www.facebook.com/robert.ku.szkola
https://drive.google.com/open?id=1L7EtZtjyB-hKHBN2Q0VufvgIdaCmE1j1
https://drive.google.com/open?id=145OF61UaxG2eabIPfkeZ3Mx2SCujpeOh
mailto:rkszkola@o2.pl


pełnoletnim wyświetli informację „Użytkownik pełnoletni”. Sprawdź 
czy wiek użytkownika nie przekracza 100 lat i wyświetl komunikat 
„200 lat”. 

• Zadanie 2 – sortowanie liczb 
Trzy dowolne liczby zapisz do trzech zmiennych. 
Znajdź największą liczbę. 
Wyświetl liczby od największej do najmniejszej. 

 

UWAGA! Proszę podpisywać się w e-mailach przedmiotem nauczania, 

imieniem, nazwiskiem i klasą!!! 



Część: 1 
Klasa: 1 E TI T5 

Przedmiot: Podstawy informatyki 
Kontakt: Zapraszam do bieżących konsultacji: 

• e-mail: rkszkola@o2.pl 

• facebook: https://www.facebook.com/robert.ku.szkola 

• messemger: Robert Ku 
 

 
 

Zakres tematyczny: Działanie portali społecznościowych 

Zadania: 

1. Proszę zapoznać się z poniższą prezentacją 

Adres:  

PowerPoint -  

https://drive.google.com/open?id=1YGJ4lJiNi6Y8fh2NY1_sfnNb5dUHWlS- 

 

lub 

PDF –  

https://drive.google.com/open?id=1ZEgTzGUAt-J0GqtS18jsATfxK0tKxcDQ 

 

2. Następnie proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie w formie referatu 

(proszę wykorzystać dowolny edytor tekstu), które proszę przesłać na 

adres e-mail: rkszkola@o2.pl:  

• Jakie zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z mediów 

społecznościowych?  

  

mailto:rkszkola@o2.pl
https://www.facebook.com/robert.ku.szkola
https://drive.google.com/open?id=1YGJ4lJiNi6Y8fh2NY1_sfnNb5dUHWlS-
https://drive.google.com/open?id=1ZEgTzGUAt-J0GqtS18jsATfxK0tKxcDQ
mailto:rkszkola@o2.pl


Część: 1 
Klasa: 1 E TI T5 

Przedmiot: Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 

Kontakt: Zapraszam do bieżących konsultacji: 

• e-mail: rkszkola@o2.pl 

• facebook: https://www.facebook.com/robert.ku.szkola 

• messemger: Robert Ku 
 

 
 

Zakres tematyczny: Standardy CD, DVD i BD - charakterystyka 

Zadania: 

1. Proszę zapoznać się z poniższą prezentacją 

Adres:  

PowerPoint - 

https://drive.google.com/open?id=1EqNuuISoOvw2tocLzG9HjlynywP05p8q 

 

lub 

PDF –  

https://drive.google.com/open?id=1sqbjvGFQPj6HxzukICwuY3UQqv1Cpz6p 

 

2. Następnie proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie w formie referatu 

(proszę wykorzystać dowolny edytor tekstu), które proszę przesłać na 

adres e-mail: rkszkola@o2.pl:  

• Dlaczego fizyczne nośniki danych straciły na znaczeniu?  

  

mailto:rkszkola@o2.pl
https://www.facebook.com/robert.ku.szkola
https://drive.google.com/open?id=1EqNuuISoOvw2tocLzG9HjlynywP05p8q
https://drive.google.com/open?id=1sqbjvGFQPj6HxzukICwuY3UQqv1Cpz6p
mailto:rkszkola@o2.pl


Część: 1 
Klasa: 1 E TI T5 

Przedmiot: Montaż i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych 

Kontakt: Zapraszam do bieżących konsultacji: 

• e-mail: rkszkola@o2.pl 

• facebook: https://www.facebook.com/robert.ku.szkola 

• messemger: Robert Ku 
 

 
 

 

Zakres tematyczny: Adresowanie w sieci komputerowej 

 

Zadania: 

1. Proszę zapoznać się z poniższą prezentacją 

Adres:  

Word – 

https://drive.google.com/open?id=1gzg3ORrkMZlCrYj5WXYv4CoPE4jxVeJf 

 

lub 

PDF –  

https://drive.google.com/open?id=1f2dBzeN49BcFbWnJYUbQNmq5dWTDVjn

a 

 

2. Następnie proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie w formie referatu 

(proszę wykorzystać dowolny edytor tekstu), które proszę przesłać na 

adres e-mail: rkszkola@o2.pl:  

•  Dlaczego stosujemy adresowanie? 

  

mailto:rkszkola@o2.pl
https://www.facebook.com/robert.ku.szkola
https://drive.google.com/open?id=1gzg3ORrkMZlCrYj5WXYv4CoPE4jxVeJf
https://drive.google.com/open?id=1f2dBzeN49BcFbWnJYUbQNmq5dWTDVjna
https://drive.google.com/open?id=1f2dBzeN49BcFbWnJYUbQNmq5dWTDVjna
mailto:rkszkola@o2.pl


Część: 1 
Klasa: 1 E TI T5 

Przedmiot: Eksploatacja urządzeń peryferyjnych 
Kontakt: Zapraszam do bieżących konsultacji: 

• e-mail: rkszkola@o2.pl 

• facebook: https://www.facebook.com/robert.ku.szkola 

• messemger: Robert Ku 
 

 
 

 

Zakres tematyczny: Drukarki - powtórzenie 

 

Zadania: 

1. Proszę zapoznać się z poniższą prezentacją 

Adres:  

PowerPoint– 

https://drive.google.com/open?id=1z8M6Z4qEh-viZoB_n8-wBfhJLL54mqGM 

 

lub 

PDF –  

https://drive.google.com/open?id=1TuqvJz7UOQmLZWXeGXPQpOm8lFvA03

Hy 

2. Następnie proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie w formie referatu 

(proszę wykorzystać dowolny edytor tekstu), które proszę przesłać na 

adres e-mail: rkszkola@o2.pl:  

•  Która drukarka byłaby dla Twoich celów najlepsza i dlaczego? 

UWAGA! Proszę podpisywać się w e-mailach przedmiotem nauczania, 

imieniem, nazwiskiem i klasą!!! 

mailto:rkszkola@o2.pl
https://www.facebook.com/robert.ku.szkola
https://drive.google.com/open?id=1z8M6Z4qEh-viZoB_n8-wBfhJLL54mqGM
https://drive.google.com/open?id=1TuqvJz7UOQmLZWXeGXPQpOm8lFvA03Hy
https://drive.google.com/open?id=1TuqvJz7UOQmLZWXeGXPQpOm8lFvA03Hy
mailto:rkszkola@o2.pl


Część: 1 
Klasa: 1 E TI T5 

Przedmiot: Informatyka 
Kontakt: Zapraszam do bieżących konsultacji: 

• e-mail: rkszkola@o2.pl 

• facebook: https://www.facebook.com/robert.ku.szkola 

• messenger: Robert Ku 
 

 
 

 

Zakres tematyczny: Instrukcja warunkowa w Pythonie 

 

Zadania: 

1. Proszę zapoznać się z poniższą prezentacją 

Adres:  

Word– 

https://drive.google.com/open?id=1L7EtZtjyB-hKHBN2Q0VufvgIdaCmE1j1 

 

lub 

PDF –  

https://drive.google.com/open?id=145OF61UaxG2eabIPfkeZ3Mx2SCujpeOh 

 

2. Następnie proszę wykonać poniższe zadania (proszę wykorzystać 

dowolny edytor tekstu lub zrobić zrzuty ekranu z interpreterem 

pythona), które proszę przesłać na adres e-mail: rkszkola@o2.pl:  

• Zadanie 1 – wersja pierwotna w pliku do pobranika powyżej 
Skrypt zapyta użytkownika o wiek. Jeżeli użytkownik jest przed 18 
wyświetli informację „Użytkownik niepełnoletni” oraz zwróci ile lat 
zostało użytkownikowi do pełnoletności. Użytkownikom 

mailto:rkszkola@o2.pl
https://www.facebook.com/robert.ku.szkola
https://drive.google.com/open?id=1L7EtZtjyB-hKHBN2Q0VufvgIdaCmE1j1
https://drive.google.com/open?id=145OF61UaxG2eabIPfkeZ3Mx2SCujpeOh
mailto:rkszkola@o2.pl


pełnoletnim wyświetli informację „Użytkownik pełnoletni”. Sprawdź 
czy wiek użytkownika nie przekracza 100 lat i wyświetl komunikat 
„200 lat”. 

• Zadanie 2 – sortowanie liczb 
Trzy dowolne liczby zapisz do trzech zmiennych. 
Znajdź największą liczbę. 
Wyświetl liczby od największej do najmniejszej. 

 

UWAGA! Proszę podpisywać się w e-mailach przedmiotem nauczania, 

imieniem, nazwiskiem i klasą!!! 



Część: 1 
Klasa: 2 B TI T4 

Przedmiot: Lokalne sieci komputerowe 

Kontakt: Zapraszam do bieżących konsultacji: 

• e-mail: rkszkola@o2.pl 

• facebook: https://www.facebook.com/robert.ku.szkola 

• messenger: Robert Ku 
 

 
 

Zakres tematyczny: Przełączniki - powtórzenie 

Zadania: 

 

1. Na podstawie informacji zawartych w podręcznikach używanych na 

lekcji, własnej wiedzy bądź źródeł w internecie proszę odpowiedzieć na 

poniższe zadania (proszę wykorzystać dowolny edytor tekstu), które 

proszę przesłać na adres e-mail: rkszkola@o2.pl:  

Zadanie1:  

Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat 

adresu sprzętowego MAC.  

  

Zadanie2:  

Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat 

przełączników sieciowych.  

  

Zadanie3:  

Wyjaśnij poniższe parametry konfiguracyjne przełączników:  

 protokół STP (ang. Spanning Tree Protocol),  

 protokół SNMP (ang. Simple Network Management Protocol),  

 port Mirroring,  

mailto:rkszkola@o2.pl
https://www.facebook.com/robert.ku.szkola
mailto:rkszkola@o2.pl


 QoS (ang. Quality of Service),  

 zarządzanie pasmem (ang. bandwith control),  

 sieci wirtualne (ang. Virtual Local Area Network, VLAN),  

 agregacja łączy (ang. link agregation),  

 połączenie ramek,  

  

Zadanie4:  

Wyjaśnij wymienione poniżej pojęcia:   

 protokół internetowy,  

 adres IP,  

 IPv4, IPv6, klasy adresów IP,  
 adres publiczny,  

 adres prywatny,  

 podsieć, NAT,  

 port protokołu.  

 

UWAGA! Proszę podpisywać się w e-mailach przedmiotem nauczania, 

imieniem, nazwiskiem i klasą!!! 

 

  



Część: 1 
Klasa: 2 B TI T4 

Przedmiot: Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych 
Kontakt: Zapraszam do bieżących konsultacji: 

• e-mail: rkszkola@o2.pl 

• facebook: https://www.facebook.com/robert.ku.szkola 

• messenger: Robert Ku 
 

 
 

Zakres tematyczny: Monitorowanie ruchu sieciowego 

Zadania: 

1. Proszę zapoznać się z poniższą prezentacją 

Adres:  

Word – 

https://drive.google.com/open?id=1NnIbAKD19bsr4hpEU5RpRi9l3pwysMUC 

lub 

PDF –  

https://drive.google.com/open?id=1UMwzoqG5JW7UUpF3wG18XQKalZUC94

nX 

2. Następnie proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie w formie referatu 

(proszę wykorzystać dowolny edytor tekstu), które proszę przesłać na 

adres e-mail: rkszkola@o2.pl:  

• Jakie programy do monitoringu (trzy) polecisz i dlaczego?   

UWAGA! Proszę podpisywać się w e-mailach przedmiotem nauczania, 

imieniem, nazwiskiem i klasą!!! 

 

mailto:rkszkola@o2.pl
https://www.facebook.com/robert.ku.szkola
https://drive.google.com/open?id=1NnIbAKD19bsr4hpEU5RpRi9l3pwysMUC
https://drive.google.com/open?id=1UMwzoqG5JW7UUpF3wG18XQKalZUC94nX
https://drive.google.com/open?id=1UMwzoqG5JW7UUpF3wG18XQKalZUC94nX
mailto:rkszkola@o2.pl


Część: 1 
Klasa: 3 B TI T4 

Przedmiot: Witryny i aplikacje internetowe 
Kontakt: Zapraszam do bieżących konsultacji: 

• e-mail: rkszkola@o2.pl 

• facebook: https://www.facebook.com/robert.ku.szkola 

• messenger: Robert Ku 
 

 
 

 

Zakres tematyczny: Pętle w Java Script 

 

Zadania: 

1. Proszę zapoznać się z poniższą prezentacją 

Adres:  

Word – 

https://drive.google.com/open?id=1TDcW0Kd90xB8CQRganEH4HSq2lzEPYq3 

lub 

PDF –  

https://drive.google.com/open?id=1ePmWSOz2sJa4MCKiz_9rl3lQzIKrOFLu 

 

2. Następnie proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie w formie referatu 

(proszę wykorzystać dowolny edytor tekstu), które proszę przesłać na 

adres e-mail: rkszkola@o2.pl:  

• Przedstaw zastosowania pętli w znanych ci pięciu problemach 

matematycznych. 

UWAGA! Proszę podpisywać się w e-mailach przedmiotem nauczania, 

imieniem, nazwiskiem i klasą!!! 

mailto:rkszkola@o2.pl
https://www.facebook.com/robert.ku.szkola
https://drive.google.com/open?id=1TDcW0Kd90xB8CQRganEH4HSq2lzEPYq3
https://drive.google.com/open?id=1ePmWSOz2sJa4MCKiz_9rl3lQzIKrOFLu
mailto:rkszkola@o2.pl

