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KLASA I d BS – informatyka 

Temat: Jak to wykorzystać, czyli peryferia komputerowe ułatwiają pracę 

Podręcznik str. 166-174. Zapoznać się z zagadnieniami poruszonymi w podręczniku 

a w szczególności: 

1) Jak działa drukarka 3D (w zakresie przedstawionym w podręczniku)? 

2) Czym są programy typu OCR? 

3) Wymienić parametry zeskanowanych dokumentów konieczne dla skutecznego działania 

programu typu OCR (kontrast, rozdzielczość) 

 

Osoby, które nie oddały jeszcze prezentacji (nie mają oceny na Librusie) proszę o przesłanie ich na 

adres: szkocpp@gmail.com, Przypominam, że chodzi o około 10 slajdów na temat: „To lubię!” wg 

wytycznych m.in.: 

• Wyraźna i czytelna czcionka, czyli wielkość czcionki, rodzaj itp. 

• tekst w postaci równoważników zdań oraz krótkich opisów zdjęć, schematów, rysunków, itp. 

zawiera tylko najistotniejsze treści 

• Liczba wierszy tekstu nie powinna przekraczać 7 

• Nie ma kropek ani przecinków 

• barwy harmoniczne, nie dopełniające, (https://color.adobe.com) 

 

Lista zadań (po powrocie do szkoły poproszę o zaprezentowanie na ocenę analogicznych zadań): 

1) Skonwertuj dowolny plik PNG (lub inny),  z tekstem na format docx (Microsoft Word) 

a. Przygotuj dowolny plik PNG (lub inny format). Można wykorzystać narzędzia systemu 

Windows „Narzędzie Wycinanie” (lub „Wycinek i szkic”) i zrobić wycinek z dowolnej strony 

internetowej z tekstem. Zapisać plik na dysku 

b. Wykorzystamy program OCR działający on-line, np. https://www.onlineocr.net/. 

Na stronie wykonaj kolejne kroki jak na rys. poniżej: 

1. Select file… - wybierz plik PNG (przygotowany wcześniej) 

2. Select language and output format – wybrać język tekstu w pliku PNG oraz format (u 

nas Microsoft Word (docx)) 

3. Convert – przycisk konwersji, po konwersji pojawi się link „Download Output File”. Po 

jego wybraniu pobrany zostanie na dysk skonwertowany plik 

 



 

 

2) Skonwertuj dowolny plik PNG (lub inny),  z tabelką na format xlsx (Microsoft Excel). Plik 

z tabelką można przygotować wykorzystując narzędzia jak w zadaniu 1) i stronę Głównego 

Urzędu Statystycznego (https://stat.gov.pl/) lub dowolną inną 

a. Przebieg konwersji jest analogiczny jak w zadaniu 1), należy tylko wybrać inny format 

(Microsoft Excel (xlsx)). 

No i oczywiści wybrać inny plik źródłowy do konwersji      . Powodzenia 

KLASA I e BS – informatyka 

Temat: Jak to wykorzystać, czyli peryferia komputerowe ułatwiają pracę 

Podręcznik str. 166-174. Zapoznać się z zagadnieniami poruszonymi w podręczniku 

a w szczególności: 

1) Jak działa drukarka 3D (w zakresie przedstawionym w podręczniku)? 

2) Czym są programy typu OCR? 

3) Wymienić parametry zeskanowanych dokumentów konieczne dla skutecznego działania 

programu typu OCR (kontrast, rozdzielczość) 

 

Osoby, które nie oddały jeszcze prezentacji (nie mają oceny na Librusie) proszę o przesłanie ich na 

adres: szkocpp@gmail.com, Przypominam, że chodzi o około 10 slajdów na temat: „To lubię!” wg 

wytycznych m.in.: 

• Wyraźna i czytelna czcionka, czyli wielkość czcionki, rodzaj itp. 

• tekst w postaci równoważników zdań oraz krótkich opisów zdjęć, schematów, rysunków, itp. 

zawiera tylko najistotniejsze treści 

• Liczba wierszy tekstu nie powinna przekraczać 7 

• Nie ma kropek ani przecinków 

• barwy harmoniczne, nie dopełniające, (https://color.adobe.com) 

 

Lista zadań (po powrocie do szkoły poproszę o zaprezentowanie na ocenę analogicznych zadań): 

1) Skonwertuj dowolny plik PNG (lub inny),  z tekstem na format docx (Microsoft Word) 



b. Przygotuj dowolny plik PNG (lub inny format). Można wykorzystać narzędzia systemu 

Windows „Narzędzie Wycinanie” (lub „Wycinek i szkic”) i zrobić wycinek z dowolnej strony 

internetowej z tekstem. Zapisać plik na dysku 

c. Wykorzystamy program OCR działający on-line, np. https://www.onlineocr.net/. 

Na stronie wykonaj kolejne kroki jak na rys. poniżej: 

1. Select file… - wybierz plik PNG (przygotowany wcześniej) 

2. Select language and output format – wybrać język tekstu w pliku PNG oraz format 

(u nas Microsoft Word (docx)) 

3. Convert – przycisk konwersji, po konwersji pojawi się link „Download Output File”. Po 

jego wybraniu pobrany zostanie na dysk skonwertowany plik 

 

 

 

2) Skonwertuj dowolny plik PNG (lub inny),  z tabelką na format xlsx (Microsoft Excel). Plik 

z tabelką można przygotować wykorzystując narzędzia jak w zadaniu 1) i stronę Głównego 

Urzędu Statystycznego (https://stat.gov.pl/) lub dowolną inną 

a. Przebieg konwersji jest analogiczny jak w zadaniu 1), należy tylko wybrać inny format 

(Microsoft Excel (xlsx)). 

No i oczywiści wybrać inny plik źródłowy do konwersji      . Powodzenia 

KLASA I E TI – przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 

Temat: Zarządzanie systemem Linux – pliki i foldery 

Podręcznik od str. 158. Tematy 13.1., 13.2. 13.3 

Podręcznik od str. 174. Tematy 15.1., 15.2. 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 

1) Zapoznać się z zagadnieniami poruszonymi w podręczniku oraz wykonać wszystkie przykłady 

2) Zarządzać katalogami (wyświetlać zawartość z różnymi opcjami, wyświetlać ścieżkę do 

bieżącego katalogu, zmieniać , tworzyć , usuwać katalog 

3) Zmieniać położenia i nazwy katalogów/plików (kopiować, przenosić) 

4) Zarządzać plikami (tworzyć, zmieniać nazwę, usuwać, wyświetlać zawartość) 

5) Wyszukiwać pliki 

 



Lista zadań (poza przykładami proszę wykonać): 

Zadanie 1 -  Tworzenie, przenoszenie, kopiowanie 

a) Stwórz np. w home\ strukturę katalogów jak na rysunku obok. Polecenie 
proszę wykonać w konsoli (nie w trybie graficznym). 

b) Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu poprawności wykonania poprzednich 
ćwiczeń wykonaj: 

c) Zmień nazwy katalogów: „cs" na „c_sharp”, „open_office” na „star_office” 

d) Skopiuj katalog „knoppix” do „debian”. 

e) Przenieś katalog „vista” do „linux”. 

 

 

 

 

 

 

KLASA I E TI – administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi 

Temat: Konfiguracja serwera poczty elektronicznej 

Podręcznik str. 277-280. Przykłady i zadania robimy oczywiście na Virtual Boxie (chyba, że ktoś 

ma zainstalowany system na dysku – nie ma znaczenia). 

Zapoznać się z zagadnieniami poruszonymi w podręczniku oraz wykonać wszystkie przykłady 

(częściowo zrobiliśmy już w szkole, proszę dokończyć i utrwalić). 

Szczególnie zapamiętajcie: 

1) zasada działania poczty elektronicznej – ten punkt, oczywiście poza podręcznikiem, bardzo 

przystępnie opisuje: https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/poczta-elektroniczna/ 

2) protokoły używane do wymiany poczty elektronicznej 

3) instalowanie serwera poczty elektronicznej 

4) kreator konfiguracji serwera poczty elektronicznej 

5) testowanie działania serwera poczty elektronicznej, czyli wysłanie i odebranie wiadomości 

pocztą elektroniczną 

 

Przypominam też o utrwaleniu zadań i zagadnień z przekładanych kartkówek z: DNS, DHCP, FTP. 

Czekam na obiecane dobre (minimum dobre) oceny       

 

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/poczta-elektroniczna/


KLASA I E TI – montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej 

Temat: Protokoły warstwy aplikacji 

Podręcznik str. 404-407. 

Zapoznać się z zagadnieniami poruszonymi w podręczniku oraz wykonać wszystkie przykłady. 

Podstawowe zagadnienia, przykładowe pytania: 

1) Wymienić najczęściej używane protokoły warstwy aplikacji 

2) Podać schemat struktury domen (hierarchia, oznaczenia najwyższego poziomu) 

3) Wymienić podmioty zarządzające domenami 

4) Opisać działanie systemu DNS 

5) Testować działanie serwera DNS 

6) Konfigurować element DNS protokołu IP 

Dodatkowe materiały znajdziecie np.: 

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/protokoly-warstwy-aplikacji/ 

 

Lista zadań (poza przykładami proszę wykonać): 

Zadanie 1 -   

Za pomocą narzędzia nslookup sprawdź: 

a) adres IP serwera www.wp.pl oraz serwera udostępniającego stronę WWW Twojej szkoły 

b) nazwę komputera o adresie IP: 194.204.159.1 

Zadanie 2 -   

Sprawdź adres IP podstawowego i zapasowego serwera DNS używanego w Twojej sieci. 

Zadanie 3 -   

W jakiej domenie umieszczona jest strona Twojej szkoły? Wypisz wszystkie domeny i 

poddomeny. 

KLASA I C TRW – informatyka 

Temat: Algorytmy iteracyjne w językach C++ i Python 

Podręcznik str. 155-161 (temat 3.3. będzie na następnej lekcji). Zapoznać się z zagadnieniami 

poruszonymi w podręczniku oraz wykonać wszystkie przykłady. 

Podstawowe zagadnienia, przykładowe pytania i zadania: 

1) Podać definicję pojęcia iteracja 



2) Zapisać schemat instrukcji for w języku C++ oraz Python 

3) Stosować instrukcję for w typowych zadaniach 

 

Lista zadań (poza przykładami proszę wykonać): 

Zadanie 1 -  Podstawy iteracji w C++ [Ćwiczenie 2, str. 159] 

a) Napisz program wyświetlający 15 razy znak ‘@’ w tym samym wierszu 

b) Program wyświetlający na ekranie w kolejnych wierszach 𝑛 napisów ‚Lubię informatykę" 

(wartość zmiennej 𝑛 wprowadzaj z klawiatury). 

c) Program wprowadzający 𝑘 liczb rzeczywistych z klawiatury i zapamiętujący je kolejno 

w zmiennej 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎. 

d) Program wyświetlający w kolumnie liczby catkowite od 10 do -10. 

Zmienną sterującą i zdefiniuj jako int. Zdefiniuj również inne używane zmienne, dobierając 

odpowiednio ich typ. Każdy program przetestuj. 

Zadanie 2 -  Podstawy iteracji w języku Python [Ćwiczenie 3, str. 161] 

a) Napisz program wprowadzający 10 liczb rzeczywistych z klawiatury i zapamiętujący je kolejno 

w zmiennej 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 

b) Program wyświetlający na ekranie w kolejnych wierszach 𝑛 napisów ‚Lubię informatykę" 

(wartość zmiennej 𝑛 wprowadzaj z klawiatury). 

c) Program wyświetlający w kolumnie liczby całkowite od 1 do 𝑘 (wartość zmiennej 

𝑘 wprowadzaj z klawiatury). 

d) Program wyświetlający w kolumnie liczby całkowite nieparzyste od 1 do 33. 

e) Program wyświetlający w kolumnie liczby całkowite od 10 do -10. 

Każdy program przetestuj. 

 

Materiały do pracy samodzielnej udostępniło wydawnictwo Migra, znajdziecie je na stronie: 

https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkol-ponadpodstawowych.-zakres-

podstawowy.-klasa-i/praca-samodzielna/ 

KLASA I E TI – podstawy informatyki 

Temat: Informatyczne systemy komputerowe 

Podręcznik str. 98-100. Zapoznać się z zagadnieniami poruszonymi w podręczniku oraz wykonać 

wszystkie przykłady. 

Podstawowe zagadnienia, przykładowe pytania i zadania: 

https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkol-ponadpodstawowych.-zakres-podstawowy.-klasa-i/praca-samodzielna/
https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkol-ponadpodstawowych.-zakres-podstawowy.-klasa-i/praca-samodzielna/


1) Podać definicję pojęcia system informatyczny 

2) Podać przykłady oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie firm, jako element 

systemu informatycznego 

3) Podać przykłady krajowych systemów informatycznych 

4) Zasady bezpiecznego korzystania z serwisów społecznościowych (jako przykładu systemu 

informatycznego) 

5) Wymienić zalecenia dotyczące serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych 

6) Podać definicję systemu komputerowego 

7) Scharakteryzować warstwy systemu komputerowego 

8) Wymienić zalety i wady miejsc przechowywania danych przetwarzanych przez systemy 

informatyczne (serwer, chmura, napędy optyczne, pamięci przenośne, taśmy itd.) 

9) Wymienić podstawowe zadania oraz przykłady systemów operacyjnych 

KLASA I E TI – informatyka 

Temat: Algorytmy iteracyjne w językach C++ i Python 

Podręcznik str. 155-161 (temat 3.3. będzie na następnej lekcji). Zapoznać się z zagadnieniami 

poruszonymi w podręczniku oraz wykonać wszystkie przykłady. 

Podstawowe zagadnienia, przykładowe pytania i zadania: 

1) Podać definicję pojęcia iteracja 

2) Zapisać schemat instrukcji for w języku C++ oraz Python 

3) Stosować instrukcję for w typowych zadaniach 

 

Lista zadań (poza przykładami proszę wykonać): 

Zadanie 1 -  Podstawy iteracji w C++ [Ćwiczenie 2, str. 159] 

a) Napisz program wyświetlający 15 razy znak ‘@’ w tym samym wierszu 

b) Program wyświetlający na ekranie w kolejnych wierszach 𝑛 napisów ‚Lubię informatykę" 

(wartość zmiennej 𝑛 wprowadzaj z klawiatury). 

c) Program wprowadzający 𝑘 liczb rzeczywistych z klawiatury i zapamiętujący je kolejno 

w zmiennej 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎. 

d) Program wyświetlający w kolumnie liczby catkowite od 10 do -10. 

Zmienną sterującą i zdefiniuj jako int. Zdefiniuj również inne używane zmienne, dobierając 

odpowiednio ich typ. Każdy program przetestuj. 

 



Zadanie 2 -  Podstawy iteracji w języku Python [Ćwiczenie 3, str. 161] 

a) Napisz program wprowadzający 10 liczb rzeczywistych z klawiatury i zapamiętujący je kolejno 

w zmiennej 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 

b) Program wyświetlający na ekranie w kolejnych wierszach 𝑛 napisów ‚Lubię informatykę" 

(wartość zmiennej 𝑛 wprowadzaj z klawiatury). 

c) Program wyświetlający w kolumnie liczby całkowite od 1 do 𝑘 (wartość zmiennej 

𝑘 wprowadzaj z klawiatury). 

d) Program wyświetlający w kolumnie liczby całkowite nieparzyste od 1 do 33. 

e) Program wyświetlający w kolumnie liczby całkowite od 10 do -10. 

Każdy program przetestuj. 

 

Materiały do pracy samodzielnej udostępniło wydawnictwo Migra, znajdziecie je na stronie: 

https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkol-ponadpodstawowych.-zakres-

podstawowy.-klasa-i/praca-samodzielna/ 

KLASA III B TI – montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych 

Część 3 podręcznika powinna już być opanowana. Oczywiście w zdecydowanej większości w latach 

poprzednich. Proszę zwrócić uwagę, tzn. przypomnieć tematy 66-68, str. 393-403 

Przypominam, że lista powtórkowa dotycząca DNS i DHCP znajduje się na grupie (jeśli nie, pytać Filipa 

lub/i czekam na was na Signalu – trzeba utworzyć konto i zgłosić się do mnie lub do Filipa, dopiszemy 

Was do grupy III B 2019. Tam jest bieżący kontakt, pytania, pomoc do zadań, itp.). Rozwiązania zadań 

proszę przesłać na adres szkocpp@gmail.com do poniedziałku 23.03.2020 do godziny 12:00 

Temat: Monitorowanie danych przesyłanych przez przełącznik sieciowy 

Podręcznik str. 104-114. Zapoznać się z zagadnieniami poruszonymi w podręczniku oraz wykonać 

wszystkie przykłady (oczywiście te, które są możliwe, bo przełączników opisanych w podręczniku 

pewnie nie posiadacie). 

Podstawowe zagadnienia, przykładowe pytania i zadania: 

1) Skanować adresy IP, porty 

2) Analizować ruch w sieci 

3) Monitorować ruch w sieci 

4) Program Wireshark (materiały znajdziecie na https://pasja-informatyki.pl/sieci-

komputerowe/podsluchiwanie-sieci-program-wireshark/) – zwrócić szczególną uwagę na ten 

program, gdyż bywa na egzaminie (oczywiście pozostałe treści z podręcznika też są ważne) 

 

https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkol-ponadpodstawowych.-zakres-podstawowy.-klasa-i/praca-samodzielna/
https://dlaucznia.migra.pl/teraz-bajty.-informatyka-dla-szkol-ponadpodstawowych.-zakres-podstawowy.-klasa-i/praca-samodzielna/
https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/podsluchiwanie-sieci-program-wireshark/
https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/podsluchiwanie-sieci-program-wireshark/


Nie możemy tracić czasu, stąd list powtórkowa z WWW, FTP oraz NAT. Zadania robimy na Virtual 

Boxie. Najlepiej by na VB uruchomić serwer oraz klienta i tak symulować prawie pełne stanowisko 

egzaminacyjne. Urządzeń sieciowych nie macie, więc to mam nadzieję w szkole zdążymy powtórzyć 

(bo na początku roku robiliśmy). Obraz serwera na VB jest dostępny, więc nie powinno być problemu 

Zadania możecie nieco modyfikować np. jeśli nie macie tyle RAM-u, by wirtualizować 2 klientów i 

serwer, to zróbcie tylko jednego, ile będzie możliwe. 

Rozwiązania tej listy proszę prześlijcie na podany wcześniej adres, do przyszłego piątku tj. 27 marca 

do godziny 12:00. Miłej zabawy. 

 

LISTA ZADAŃ - USŁUGA ZASAD I DOSTĘPU SIECIOWEGO 

Zadanie 1 -  NAT [] 

Jedną kartę sieciową skonfiguruj tak, by serwer miał połączenie z Internetem. Drugą kartę sieciową 

skonfiguruj tak, by podłączyć do serwera stację roboczą (klienta domeny). Zainstaluj i skonfiguruj usługę 

NAT. 

Zadanie 2 -  routing LAN [] 

Do serwera podłączyć 2 stacje robocze. Pierwszą kartę sieciową LAN 1 skonfiguraować IP 10.0.0.1/24, 

LAN 2: 20.0.0.1/24. Karty sieciowe hostów odpowiednio: 10.0.0.2/24 i 20.0.0.2/24. Sprawdzić komunikację 

między hostami. 

Uruchom usługę routingu LAN i sprawdź połączenie między komputerami. 

Zadanie 3 -  [E.13-04-18.01] 

To zadanie jest zadaniem egzaminacyjnym z arkusza podanego w nagłówku. Znajdziecie go w sieci bez 

problemu, W razie jednak problemów, piszcie na grupie lub maila, wyślę. 

Wykonać część do routingu do punktu 14. (Oczywiście nie zabraniam całości) 

Opcjonalnie sprawdzić podłączając do LAN 2 serwera drugą stację i sprawdzić połączenie 

LISTA ZADAŃ - IIS 

Zadanie 4 -  Utworzyć witrynę FTP [] 

a) Zainstalować usługę FTP 

b) Utworzyć nową witrynę FTP w katalogu C:\Inetpub\ftpZsb 

c) Nadać uprawnienia odczytu i zapisu tylko jednemu użytkownikowi „Janusz” 

d) przetestować działanie FTP (w CMD i Eksplorator plików - po otwarciu Firewalla): 

a. Utworzyć plik na serwerze, zalogować się na kliencie i odczytać zawartość pliku 

b. Pobrać na komputer klienta plik z FTP, zmodyfikować jego zawartość i przesłać na serwer FTP. 
Odczytać zawartość na serwerze 

Zadanie 5 -  Skonfigurować konto FTP - komunikaty, port i zezwolenie połączenia [] 

a) Skonfiguruj konto by wyświetlany był komunikat „FTP ZSB” przed zalogowanie „Witamy na serwerze FTP 
ZSB Zary” po zalogowaniu oraz „Do zobaczenia” po wylogowaniu. Sprawdź efekt 

b) Zmień port działania usługi na 85. Zaloguj się na serwer 



c) udostępnij FTP tylko dla Twojego adresu. Zmień swój adres IP i sprawdź możliwość połączenia. Powróć 
do poprzedniego numeru, zezwól na jego połączenie z FTP i sprawdź możliwość logowania na FTP 

Zadanie 6 -  Utworzyć witrynę budowlanka [] 

a) Utwórz witrynę budowlanka, witryna ma być dostępna na wszystkich adresach IP nieprzypisanych na 
porcie 80 (domyślnym) i powiązana z nazwą budowlanka. Witryna ta będzie przechowywana w folderze: 
C:\inetpub\wwwroot\www_budowlanka 

b) oczywiście folder należy utworzyć i umieścić tam stronę index.html o dowolnej treści, np. Strona 
testowa: budowlanka 

c) pamiętaj o dodaniu odpowiedniego wpisu w DNS, przetestuj działanie DNS (nslookup) 

d) wyświetl stronę testową na przeglądarce na serwerze oraz na kliencie. 

Zadanie 7 -  Utworzyć kilka witryn - karol i budowlanka [] 

a) Po wykonaniu zadania „Utworzyć witrynę budowlanka”, należy utworzyć kolejną witrynę „karol” na 
wirtualnym serwerze, działającą na wszystkich nieprzypisanych adresach IP na porcie 80, powiązanym z 
nazwą hosta „karol” oraz przechowywaną w folderze C:\inetpub\wwwroot\www_karol 

b) wyświetl stronę testową karol.zsb.local oraz budowlanka.zsb.local oraz zsb.local na przeglądarce na 
serwerze oraz na kliencie. 

Zadanie 8 -  Skonfigurować FTP do współpracy z WWW [] 

a) Skonfiguruj FTP dla danego użytkownika np. karol tak, by mógł przesyłać swoje strony przez FTP na 
konto WWW. 

b) Prześlij z klienta na serwer dowolną stronę html, wyświetl stronę w przeglądarce. 

Gratulacje, właśnie skonfigurowałeś usługi WWW i FTP do współpracy umożliwiającej świadczenie usług 

hostingowych☺ 

Zadanie 9 -  E.13-01-18.01 [] 

Zadanie egzaminacyjne, arkusz znajdziecie w sieci. W razie problemów piszcie. Najlepiej zrobić cały arkusz, 

ale do oceny minimum zakres IIS (WWW, FTP, konieczna konfiguracja serwera) 

 


