
MATERIAŁY DO PRACY ZDALNEJ 

19 marca – 27 marca 2020 r. 

Poniższy spis treści działa jak odnośniki na stronach internetowych. Kliknięcie przeniesie 

do materiałów przeznaczonych dla wybranej klasy. 

W razie pytań, pomocy w rozwiązywaniu zadań proszę pisać w dzienniku elektronicznym Librus 

wykorzystać „Wiadomości” do wysłania informacji, pytania, zdania (jest możliwość dołączania plików 

do wiadomości jako rozwiązania zadań) itp. 

Kolejne materiały będą zamieszczane już tylko w dzienniku Librus. Całą komunikację przenosimy do 

dziennika elektronicznego 
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KLASA I d BS – informatyka 

Temat obowiązuje na lekcje: 23 marca (poprzednie materiały dotyczyły tematu z 16 marca) 

Liczba godzin: 1 

Temat Kupujemy świadomie, czyli poznajemy parametry urządzeń peryferyjnych 

Zagadnienia: 

1) Wymienić scharakteryzować podstawowe parametry drukarek 

2) Wymienić scharakteryzować podstawowe parametry monitorów 

3) Wymienić scharakteryzować podstawowe parametry skanerów 

 

Zadanie: 

1) Przygotować prezentacje dotyczącą wyboru optymalnego monitora do kwoty 5 000 pln. 

Wyszukaj informacje oraz parametry najlepszych monitorów do podanej kwoty (limit 

kwotowy możesz zmienić jeśli zamierzasz kupić monitor, podaj swoją kwotę). Proszę 

przedstawić wybrane modele monitorów oraz ich najważniejsze parametry. Prezentacja 

powinna spełniać warunki wymienione w materiałach z poprzedniego tygodnia 

Kryteria oceny: 

• poprawność merytoryczna 

• prostota – proszę pisać jak najprościej, unikać „mądrych” słów, pisz to, co jest dla ciebie 

zrozumiałe i takich materiałów szukaj 

• kompletność oraz minimalizm – chodzi o zamieszczenie pełnej informacji w jak 

najmniejszej liczbie słów, jak najprościej 

Data i forma: 

• Zadanie 1) proszę wykonać do 30 marca do godziny 15:00, Pamiętaj o podpisaniu 

prezentacji. 

 

Kanały komunikacji: 

W razie pytań proszę o kontakt w dzienniku elektronicznym Librus (Wiadomości), gdzie jest 

możliwość dołączania pliku załącznika np. jako rozwiązanie zadania domowego 

 

Źródła, czyli skąd czerpać informacje: 

1) podręcznik, str.: 173-182 oczywiście to podstawowe i obowiązkowe źródło wiedzy 

2) Internet – dodatkowe źródło, ale proszę korzystać tylko ze sprawdzonych stron (uczelnie, 

szkoły, instytucje państwowe, znane firmy itp.) i dodatkowo napisane w sposób, który jest 



dla ciebie zrozumiały. Proszę notować, zapisywać informacje, które rozumiesz(!!!). Nie chodzi 

o kopiowanie Wikipedii, chodzi o Twoją wiedzę i umiejętności. 



KLASA I e BS – informatyka 

Temat obowiązuje na lekcje: 20 marca (poprzednie materiały dotyczyły tematu z 13 marca) 

Liczba godzin: 1 

Temat Kupujemy świadomie, czyli poznajemy parametry urządzeń peryferyjnych 

Zagadnienia: 

1) Wymienić scharakteryzować podstawowe parametry drukarek 

2) Wymienić scharakteryzować podstawowe parametry monitorów 

3) Wymienić scharakteryzować podstawowe parametry skanerów 

 

Zadanie: 

1) Przygotować prezentacje dotyczącą wyboru optymalnego monitora do kwoty 5 000 pln. 

Wyszukaj informacje oraz parametry najlepszych monitorów do podanej kwoty (limit 

kwotowy możesz zmienić jeśli zamierzasz kupić monitor, podaj swoją kwotę). Proszę 

przedstawić wybrane modele monitorów oraz ich najważniejsze parametry. Prezentacja 

powinna spełniać warunki wymienione w materiałach z poprzedniego tygodnia 

Kryteria oceny: 

• poprawność merytoryczna 

• prostota – proszę pisać jak najprościej, unikać „mądrych” słów, pisz to, co jest dla ciebie 

zrozumiałe i takich materiałów szukaj 

• kompletność oraz minimalizm – chodzi o zamieszczenie pełnej informacji w jak 

najmniejszej liczbie słów, jak najprościej 

Data i forma: 

• Zadanie 1) proszę wykonać do 30 marca do godziny 15:00, Pamiętaj o podpisaniu 

prezentacji. 

 

Temat obowiązuje na lekcje: 27 marca 

Liczba godzin: 1 

Temat Nie tylko w biurze, czyli maszyny i urządzenia także współpracują z komputerem 

Zagadnienia: 

1) Wymienić maszyny i urządzenia współpracujące z komputerem 

2) Co to jest i do czego służy obrabiarka CNC 

3) Podać przykład zastosowania maszyn sterowanych komputerowo 

 



Zadanie: 

1) Przygotować dokument w edytorze tekstu opisujący przykłady stosowania maszyn 

sterowanych komputerowo. Pamiętaj o zasadach edycji. Umieść potrzebne rysunki i podpisz 

je. 

Kryteria oceny: 

• poprawność merytoryczna 

• prostota – proszę pisać jak najprościej, unikać „mądrych” słów, pisz to, co jest dla ciebie 

zrozumiałe i takich materiałów szukaj 

• kompletność oraz minimalizm – chodzi o zamieszczenie pełnej informacji w jak 

najmniejszej liczbie słów, jak najprościej 

Data i forma: 

• Zadanie 1) proszę wykonać do 30 marca do godziny 15:00, Pamiętaj o podpisaniu 

dokumentu. Pracę wyślij wykorzystując dziennik elektroniczny 

 

 

Kanały komunikacji: 

W razie pytań proszę o kontakt w dowolny sposób: 

• dziennik elektroniczny Librus (Wiadomości) 

• e-mail: szkocpp@gmail.com 

• komunikator: Signal 

 

Źródła, czyli skąd czerpać informacje: 

1) podręcznik, str.: 182-192 oczywiście to podstawowe i obowiązkowe źródło wiedzy 

2) Internet – dodatkowe źródło, ale proszę korzystać tylko ze sprawdzonych stron (uczelnie, 

szkoły, instytucje państwowe, znane firmy itp.) i dodatkowo napisane w sposób, który jest 

dla ciebie zrozumiały. Proszę notować, zapisywać informacje, które rozumiesz(!!!). Nie chodzi 

o kopiowanie Wikipedii, chodzi o Twoją wiedzę i umiejętności. 

 



KLASA I E TI – przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 

Temat obowiązuje na lekcje: 24 marca (2 lekcje) i 31 marca (1 lekcja) 

Liczba godzin: 3 

 

Temat: Zarządzanie systemem Linux - dowiązania 

Zagadnienia: 

1) Scharakteryzować metodę przechowywania zbiorów w Linuksie 

2) Tworzyć dowiązania 

3) Scharakteryzować i identyfikować typowe błędy związane z dowiązaniami 

4) Tworzyć i wyświetlać pliki ukryte 

5) Wyświetlić i odczytać szczegółowe informacje o zbiorach 

6) Określić położenie zbioru 

 

Zadanie: 

LISTA ZADAŃ - DOWIĄZANIA I LOKALIZACJA 

Zadanie 1 -  Tworzyć dowiązania [moje] 

Utwórz plik pasje.txt w katalogu głównym (/). W katalogu domowym utwórz dowiązanie twarde i 

symboliczne do tego pliku. Wyświetl zawartość katalogu domowego - odszukaj utworzone dowiązania, 

wyświetl szczegółowy listing, sprawdź oznaczenia dowiązań. Wyświetl zawartość pliku korzystając z obu 

dowiązań (dwukrotnie wyświetl zawartość pliku). 

Usuń plik pasje.txt i utwórz nowy z taką samą nazwą, ale o innej zawartości. Sprawdź działanie 

dowiązań. 

Usuń wszystkie utworzone dowiązania oraz plik pasje.txt. 

Zadanie 2 -  Informacje o zbiorach [moje] 

a) Zapisz (np. w zeszycie) ile katalogów, a ile plików jest w katalogu /etc. 

b) Zapisz ile jest dowiązań do wszystkich plików. 

c) Znajdź plik, który został zmodyfikowany najpóźniej, tzn. jego treść jest „najświeższa”. Wyświetl jego 
zawartość. 

d) Znajdź trzy największe pliki 

Zadanie 3 -  Lokalizacja zbioru [moje] 

a) Korzystając z przykładu 15.1 (rys. poniżej) zakładając, że cała struktura umieszczona jest w 
/home/karol/lata/2018/ (bieżący katalog to styczeń) określ położenie pliku plik2.txt względem katalogu 
tydzien2/czwartek, tzn. będąc w katalogu czwartek, jaką ścieżkę względną muszę przebyć, by dotrzeć do 
plik2.txt. Zapisz jedno polecenie przenoszące do katalogu, w którym znajduje się plik2.txt 



b) Jestem w katalogu, gdzie znajdują się pliki, chcę przejść do katalogu tydzien4/sroda. Zapisz jedno 
polecenie przenoszące do tego katalogu 

 

 

Zadanie 4 -  Korzystanie ze ścieżek dostępu [.] 

 



 

 

Data i forma: 

• Dwa wybrane zadania proszę rozwiązać i screeny wysłać do sprawdzenia do 30 marca do 

godziny 15:00. Rozwiązania proszę wysyłać korzystając z dziennika elektronicznego 

 

Kanały komunikacji: 

W razie pytań proszę o kontakt w dzienniku elektronicznym Librus (Wiadomości), gdzie jest 

możliwość dołączania pliku załącznika np. jako rozwiązanie zadania domowego 

 

Źródła, czyli skąd czerpać informacje: 

1) podręcznik, str.: 176-180 oczywiście to podstawowe i obowiązkowe źródło wiedzy 

2) Internet – dodatkowe źródło, ale proszę korzystać tylko ze sprawdzonych stron (uczelnie, 

szkoły, instytucje państwowe, znane firmy itp.) i dodatkowo napisane w sposób, który jest 

dla ciebie zrozumiały. Proszę notować, zapisywać informacje, które rozumiesz(!!!). Nie chodzi 

o kopiowanie Wikipedii, chodzi o Twoją wiedzę i umiejętności. 

 

 



KLASA I E TI – administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi 

Temat obowiązuje na lekcje: 24 marca (2 lekcje) 

Liczba godzin: 2 

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       

 

 

 

Temat obowiązuje na lekcje: 25 marca (1 lekcja) 

Liczba godzin: 1 

 

Temat: Uruchamianie usługi WWW. Instalacja serwera WWW 

Zagadnienia: 

1) zasada działania usługi WWW 

2) udostępnianie folderów w usłudze WWW 

3) instalowanie składników serwera WWW 

4) uruchamianie serwera WWW 

 

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


Zadanie: 

Tym razem nie zadaję wam nic dodatkowego, bo wiem, że jesteście obciążeni zadaniami 

domowymi, więc staramy się omijać to, co możliwe 

1) Zredagować (nie przepisywać, nie kopiować, przeredagować treści na swój użytek) notatkę do 

punktów od 1 do 4 

 

Data i forma: 

• do 30 marca do godziny 15:00. Rozwiązania proszę wysyłać korzystając z dziennika 

elektronicznego (mogą to być zdjęcia z zeszytu, plik dokumentu jeśli tam zredagowaliście 

notatkę itp.) 

 

Kanały komunikacji: 

W razie pytań proszę o kontakt w dzienniku elektronicznym Librus (Wiadomości), gdzie jest 

możliwość dołączania pliku załącznika np. jako rozwiązanie zadania domowego 

 

Źródła, czyli skąd czerpać informacje: 

1) podręcznik, str.: 277-282; oczywiście to podstawowe i obowiązkowe źródło wiedzy 

2) Internet – dodatkowe źródło, ale proszę korzystać tylko ze sprawdzonych stron (uczelnie, 

szkoły, instytucje państwowe, znane firmy itp.) i dodatkowo napisane w sposób, który jest 

dla ciebie zrozumiały. Proszę notować, zapisywać informacje, które rozumiesz(!!!). Nie chodzi 

o kopiowanie Wikipedii, chodzi o Twoją wiedzę i umiejętności. 

 

 



KLASA I E TI – montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej 

Temat obowiązuje na lekcje: 24 marca (2 lekcje) 

Liczba godzin: 2 

Temat: Inne zestawy protokołów sieciowych 

Zagadnienia: 

1) Scharakteryzować protokoły firmy Novell 

2) Scharakteryzować protokoły firmy IBM 

3) Scharakteryzować protokoły firmy Apple 

 

Zadanie: 

Tym razem (ponownie) nie zadaję wam nic dodatkowego, bo wiem, że jesteście obciążeni 

zadaniami domowymi, więc staramy się omijać to, co możliwe 

1) Zredagować (nie przepisywać, nie kopiować, przeredagować treści na swój użytek) notatkę do 

punktów od 1 do 4 

 

Data i forma: 

• do 30 marca do godziny 15:00. Rozwiązania proszę wysyłać korzystając z dziennika 

elektronicznego (mogą to być zdjęcia z zeszytu, plik dokumentu jeśli tam zredagowaliście 

notatkę itp.) 

 

Kanały komunikacji: 

W razie pytań proszę o kontakt w dzienniku elektronicznym Librus (Wiadomości), gdzie jest 

możliwość dołączania pliku załącznika np. jako rozwiązanie zadania domowego 

 

Źródła, czyli skąd czerpać informacje: 

1) podręcznik, str.: 408; oczywiście to podstawowe i obowiązkowe źródło wiedzy 

2) Internet – dodatkowe źródło, ale proszę korzystać tylko ze sprawdzonych stron (uczelnie, 

szkoły, instytucje państwowe, znane firmy itp.) i dodatkowo napisane w sposób, który jest 

dla ciebie zrozumiały. Proszę notować, zapisywać informacje, które rozumiesz(!!!). Nie chodzi 

o kopiowanie Wikipedii, chodzi o Twoją wiedzę i umiejętności. 

 

 

 



KLASA I C TRW – informatyka 

Temat obowiązuje na lekcje: 25 marca 

Liczba godzin: 1 

Temat: Zapisywanie rozwiązania problemu iteracyjnego w językach C++ i Python 

 

Ćwiczenia i zadanie: 

1) Przykład 7, str. 161 i z nim związane ćwiczenie 4, str. 162 

2) Ćwiczenie 5, str. 162 

3) Napisz program w język C++ i Python, który po wczytaniu z klawiatury dwóch liczb 

całkowitych 𝑎 i 𝑏 obliczy sumę liczb z zakresu < 𝑎, 𝑏), ale co drugą liczbę. Przykład: jeśli z 

klawiatury wczytamy liczby 𝑎 = 2, 𝑏 = 15, to zsumowane zostaną wszystkie liczby od 2 

(włącznie) do 15 (ale bez 15), co druga liczba, czyli 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14. W tym 

przypadku wynikiem będzie 56 

Data i forma: 

• Do oceny (+/-) proszę wysłać zadanie 3) do 26 marca do godziny 15:00 

• Zadanie wysłać jako kod źródłowy. Plik nazwać swoim imieniem i nazwiskiem oraz klasą, 

np. ZenonKapusta_IE.cpp 

 

Kanały komunikacji: 

W razie pytań proszę o kontakt w dowolny sposób: 

• dziennik elektroniczny Librus (Wiadomości) 

• e-mail: szkocpp@gmail.com 

• komunikator: Signal 

 

Źródła, czyli skąd czerpać informacje: 

1) podręcznik, str.: 161-162, temat 3.3. oczywiście to podstawowe i obowiązkowe źródło wiedzy 

2) Internet – dodatkowe źródło, ale proszę korzystać tylko ze sprawdzonych stron (uczelnie, 

szkoły, instytucje państwowe, znane firmy itp.) i dodatkowo napisane w sposób, który jest 

dla ciebie zrozumiały. Proszę notować, zapisywać informacje, które rozumiesz(!!!). Nie chodzi 

o kopiowanie Wikipedii, chodzi o Twoją wiedzę i umiejętności. 

a. 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/ 

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/


KLASA I E TI – podstawy informatyki 

Temat obowiązuje na lekcje: 26 marca oraz 2 kwietnia 

Liczba godzin: 2 

Temat Architektura komputera 

Zagadnienia: 

4) Wymienić scharakteryzować podstawowe elementy składowe architektury komputera 

5) Scharakteryzować system komputerowy o architekturze von Neumanna 

6) Scharakteryzować system komputerowy o architekturze harvardzkiej 

7) Narysować schemat logicznej budowy komputera 

8) Opisać (w punktach) współpracę procesora z pamięcią oraz urządzeniami wejścia-wyjścia 

9) Opisać (w punktach) operacje wejścia-wyjścia wykonywane pod nadzorem procesora 

10) Opisać (w punktach) operacje wejścia-wyjścia z bezpośrednim dostępem do pamięci 

 

Zadanie: 

2) Zredagować (nie przepisywać, nie kopiować, przeredagować treści na swój użytek) notatkę do 

punktów od 1 do 4 

3) Zredagować (nie przepisywać, nie kopiować, przeredagować treści na swój użytek) notatkę do 

punktów od 5 do 7 

Kryteria oceny: 

• poprawność merytoryczna 

• prostota – proszę pisać jak najprościej, unikać „mądrych” słów, pisz to, co jest dla ciebie 

zrozumiałe i takich materiałów szukaj 

• kompletność oraz minimalizm – chodzi o zamieszczenie pełnej informacji w jak 

najmniejszej liczbie słów, jak najprościej 

Data i forma: 

• Zadanie 1) proszę wykonać do 26 marca do godziny 15:00, zadanie 2) do 2 kwietnia do 

15:00 proszę przesłać na adres mailowy: szkocpp@gmail.com lub przez Wiadomości 

dziennika Librus lub przez komunikator Signal jako wiadomość prywatną (na grupie też 

można, jeśli chcecie się pochwalić swoimi pracami) 

• Zadanie można zrobić jako notatkę w zeszycie, edytorze tekstu (najlepiej w punktach), 

zrobić zdjęcie lub jako plik edytora tekstu wysłać. Można zadanie wykonać jako 

prezentację. Formę proszę sobie wybrać według uznania. 

 

 



Kanały komunikacji: 

W razie pytań proszę o kontakt w dowolny sposób: 

• dziennik elektroniczny Librus (Wiadomości) 

• e-mail: szkocpp@gmail.com 

• komunikator: Signal 

 

Źródła, czyli skąd czerpać informacje: 

3) podręcznik, str.: 101-106 oczywiście to podstawowe i obowiązkowe źródło wiedzy 

4) Internet – dodatkowe źródło, ale proszę korzystać tylko ze sprawdzonych stron (uczelnie, 

szkoły, instytucje państwowe, znane firmy itp.) i dodatkowo napisane w sposób, który jest 

dla ciebie zrozumiały. Proszę notować, zapisywać informacje, które rozumiesz(!!!). Nie chodzi 

o kopiowanie Wikipedii, chodzi o Twoją wiedzę i umiejętności. 



KLASA I E TI – informatyka 

Poprzedni temat obowiązywał na dzień 12 marca. 

Temat obowiązuje na lekcje: 19 marca 

Liczba godzin: 1 

Temat: Zapisywanie rozwiązania problemu iteracyjnego w językach C++ i Python 

 

Ćwiczenia i zadanie: 

4) Przykład 7, str. 161 i z nim związane ćwiczenie 4, str. 162 

5) Ćwiczenie 5, str. 162 

6) Napisz program w język C++ i Python, który po wczytaniu z klawiatury dwóch liczb 

całkowitych 𝑎 i 𝑏 obliczy sumę liczb z zakresu < 𝑎, 𝑏), ale co drugą liczbę. Przykład: jeśli z 

klawiatury wczytamy liczby 𝑎 = 2, 𝑏 = 15, to zsumowane zostaną wszystkie liczby od 2 

(włącznie) do 15 (ale bez 15), co druga liczba, czyli 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14. W tym 

przypadku wynikiem będzie 56 

Data i forma: 

• Do oceny (+/-) proszę wysłać zadanie 3) do 26 marca do godziny 15:00 

• Zadanie wysłać jako kod źródłowy. Plik nazwać swoim imieniem i nazwiskiem oraz klasą, 

np. ZenonKapusta_IE.cpp 

 

Kanały komunikacji: 

W razie pytań proszę o kontakt w dowolny sposób: 

• dziennik elektroniczny Librus (Wiadomości) 

• e-mail: szkocpp@gmail.com 

• komunikator: Signal 

 

Źródła, czyli skąd czerpać informacje: 

3) podręcznik, str.: 161-162, temat 3.3. oczywiście to podstawowe i obowiązkowe źródło wiedzy 

4) Internet – dodatkowe źródło, ale proszę korzystać tylko ze sprawdzonych stron (uczelnie, 

szkoły, instytucje państwowe, znane firmy itp.) i dodatkowo napisane w sposób, który jest 

dla ciebie zrozumiały. Proszę notować, zapisywać informacje, które rozumiesz(!!!). Nie chodzi 

o kopiowanie Wikipedii, chodzi o Twoją wiedzę i umiejętności. 

a. 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/ 

 

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/


Temat obowiązuje na lekcje: 26 marca 

Liczba godzin: 1 

Temat: Instrukcje iteracyjne zagnieżdżone 

 

Ćwiczenia i zadanie: 

1) Przykład 8, str. 61 i z nim związane ćwiczenie 6, str. 163 

2) Ćwiczenie 7, str. 163 

3) str. 164, Pytania i polecenia, nr 8 i nr 9 

Data i forma: 

• Do oceny (+/-) proszę wysłać zadanie 3) do 2 kwietnia do godziny 15:00 

• W poleceniu nr 8 proszę napisać jakie wyniki da program oraz opisać krok po kroku, co 

w programie się dzieje i skąd taki wynik. Proszę wyjaśnić kolejne kroki programu. 

• W poleceniu nr 9 również uzasadnić swoją odpiwiedź 

• Pamiętać o podpisaniu swoich prac 

 

Kanały komunikacji: 

W razie pytań proszę o kontakt w dowolny sposób: 

• dziennik elektroniczny Librus (Wiadomości) 

• e-mail: szkocpp@gmail.com 

• komunikator: Signal 

 

Źródła, czyli skąd czerpać informacje: 

1) podręcznik, str.: 162-163, temat 4. oczywiście to podstawowe i obowiązkowe źródło wiedzy 

2) Internet – dodatkowe źródło, ale proszę korzystać tylko ze sprawdzonych stron (uczelnie, 

szkoły, instytucje państwowe, znane firmy itp.) i dodatkowo napisane w sposób, który jest 

dla ciebie zrozumiały. Proszę notować, zapisywać informacje, które rozumiesz(!!!). Nie chodzi 

o kopiowanie Wikipedii, chodzi o Twoją wiedzę i umiejętności. 

a. 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/ 

 

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/


KLASA III B TI – montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych 

Temat obowiązuje na lekcje: 20 marca (2 lekcje) oraz 27 marca (1 lekcja) 

Liczba godzin: 3 

Temat: Analiza danych przesyłanych w sieci za pomocą programu typu sniffer 

Zagadnienia (te same, co poprzednio): 

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) 

 

Zadanie: 

1) Zaległe listy zadań z poprzednich materiałów do nauki zdalnej (z poprzedniego tygodnia) 

2) Egzamin praktyczny EE.08-03-19.06 – znajdziecie w Internecie, w razie problemów proszę o 

sygnał, wyślę arkusz. Proszę zrobić zakres możliwy do wykonania na VB 

3) Egzamin teoretyczny EE.08-X-19.01– znajdziecie w Internecie, w razie problemów proszę o 

sygnał, wyślę arkusz. 

Data i forma: 

• Zadanie 1) termin wyznaczony w poprzednim tygodniu 

• Zadanie 2) – w możliwym zakresie proszę wykonać zadanie i przesłać rozwiązanie do 

31 marca do godziny 15:00 

• Zadanie 3) 

o proszę scharakteryzować protokoły z pytania 25 (RIP, IGRP, EGP, BGP, OSPF, RIP, 

EIGPR, OSPF). Oczywiście pytanie może być podchwytliwe. 

o uzasadnić odpowiedź do pytania 21 i 22. Pamiętaj o podpisaniu swojej pracy. 

 

Kryteria oceny: 

• poprawność merytoryczna 

• prostota – proszę pisać jak najprościej, unikać „mądrych” słów, pisz to, co jest dla ciebie 

zrozumiałe i takich materiałów szukaj 

• kompletność oraz minimalizm – chodzi o zamieszczenie pełnej informacji w jak 

najmniejszej liczbie słów, jak najprościej 

 

 

https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/podsluchiwanie-sieci-program-wireshark/
https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/podsluchiwanie-sieci-program-wireshark/


Kanały komunikacji: 

W razie pytań proszę o kontakt w dowolny sposób: 

• dziennik elektroniczny Librus (Wiadomości) 

• e-mail: szkocpp@gmail.com 

• komunikator: Signal 

 

Źródła, czyli skąd czerpać informacje: 

1) podręcznik, str.: 104-114 oczywiście to podstawowe i obowiązkowe źródło wiedzy 

2) notatki, listy zadań, podręczniki z lat poprzednich 

3) Internet – dodatkowe źródło, ale proszę korzystać tylko ze sprawdzonych stron (uczelnie, 

szkoły, instytucje państwowe, znane firmy itp.) i dodatkowo napisane w sposób, który jest 

dla ciebie zrozumiały. Proszę notować, zapisywać informacje, które rozumiesz(!!!). Nie chodzi 

o kopiowanie Wikipedii, chodzi o Twoją wiedzę i umiejętności. 


