
Opracował: Tadeusz Pietrzak, www.tp.szczecin.pl 

1 

Szczecin 2017 

Polecenia do zajęć 9 

1. Utwórz na pulpicie komputera, przy którym pracujesz folder Zajęcia 9. 

2. Pobierz, z witryny www.tp.szczecin.pl ze strony e-Citizen, Zajęcia 9 – materiały do 

ćwiczeń, plik  zajecia_ 9_materialy.zip. 

3. Rozpakuj plik archiwum zajecia_ 9_materialy.zip do folderu Zajęcia 9. 

4. Otwórz folder zajecia_ 9_materialy. Otwórz plik Odpowiedzi.docx znajdujący się 

w folderze Odpowiedzi. Wpisz swój PESEL w zaciemnione pole, zapisz zmiany. 

5. W dokumencie Odpowiedzi.docx dla frazy „Karta odpowiedzi do egzaminu e-Citizen” 

zmień czcionkę na Times New Roman, 14 punktów, pogrubioną, koloru czerwonego. Tekst 

wyśrodkuj względem prawego i lewego marginesu. 

6. Otwórz folder Praca, usuń z niego katalog CV wraz z zawartością. W folderze Praca 

utwórz katalog Korespondencja. Zmień nazwę folderu Zdjęcia na Fotki. 

7. Zapisz plik basic_logo.jpg znajdujący się w folderze Grafika jako logo.gif. 

8. Skopiuj plik zaświadczenie.docx z folderu  Praca do folderu Zaświadczenia. Przenieś plik 

kod.bmp z folderu Fotki do folderu Grafika. 

9. Zmień nazwę pliku Figury.docx znajdującego się w folderze Matematyka na Pola 

figur.docx. 

10. Otwórz plik Bryły.docx znajdujący się w folderze Matematyka. Zapisz ten plik jako 

Objętości brył.rtf. 

11. Przy korzystaniu z dostępu do konta bankowego najczęściej korzystamy z protokołu: 

a) http, 

b) ftp, 

c) POP3, 

d) https. 

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 11 w pliku Odpowiedzi.docx.  

12. WWW to:  

a) szkolna sieć komputerowa,  

b) lokalna sieć komputerowa, 

c) ogólnoświatowy, hipertekstowy system informacji, 

d) globalna, ogólnoświatowa sieć. 

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 12 w pliku Odpowiedzi.docx. 

13. Netykieta to:  

a) internetowy kodeks, 

b) nazwa firmy operatora sieci komórkowej, 
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c) najnowszy typ telefonu z aparatem cyfrowym, 

d) zbiór zasad. 

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 13 w pliku Odpowiedzi.docx. 

14. Który z elementów formularza przedstawionego na poniższym rysunku1 pozwala na wybór 

„odjazd” lub „przyjazd”: 

a) pole opcji (przełącznik radiowy),  

b) lista wyboru (menu rozwijane),  

c) pole wyboru, 

d) pole tekstowe. 

 

 

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 14 w pliku Odpowiedzi.docx.  

15. Poprawna postać adresu e-mail to: 

a) konkursinfo@o2.pl, 

b) konkurs.info.o2.pl, 

c) http://konkursinfo.o2.pl, 

d) http://www.konkursinfo.o2.pl.   

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 15 w pliku Odpowiedzi.docx. 

16. Wyszukaj w Pomocy system Windows informacje na temat: „zarządzanie dyskami”. 

Skopiuj wyszukane informacje (1 akapit) do pola numer 16, w pliku Odpowiedzi.docx. 

17. Ze strony głównej z witryny www.tp.szczecin.pl pobierz obrazek z „gołębiem”, a następnie 

zapisz go w folderze Grafika pod nazwą symbol.jpg. 

18. Wyszukaj adres witryny internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wyszukany 

adres URL muzeum skopiuj do pola nr 18 w dokumencie Odpowiedzi.docx. 

19. Zapisz stronę główną muzeum w pliku pod nazwą Muzeum.html (lub .htm)w folderze 

Muzea. 

20. Dowolny akapit tekstu z witryny Muzeum Narodowego w Szczecinie skopiuj do pola nr 20, 

w dokumencie Odpowiedzi.docx. 

21. W programie pocztowym utwórz nową wiadomość o temacie „muzeum” i treści: 

Droga Tosiu 

Czy mogę Cię zaprosić w piątek na moją wystawę w muzeum. 

Pozdrawiam 

Ignacy 

                                                           
1 Źródło: http://www.rozklad-pkp.pl/bin/query.exe/pn?  

http://www.tp.szczecin.pl/
http://www.rozklad-pkp.pl/bin/query.exe/pn
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Do wiadomości załącz plik plan dojazdu.jpg znajdujący się w folderze Muzea. 

22.  Wykonaj zrzut ekranowy tylko okna z nowo utworzoną wiadomością (Alt + Print Screen). 

Zrzut ekranowy wklej w polu numer 22, w pliku Odpowiedzi.docx. 

23. Wyślij wiadomość na adres tp.do@wp.pl.  

24. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj witrynę dostępną pod adresem 

www.tp.szczecin.pl. W menu (w lewej części okna) w sekcji Księga gości wybierz 

Dopisywanie. Wypełnij formularz. Wydrukuj stronę z formularzem do pliku wpis.pdf 

w folderze Wizyty. 

25. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj witrynę dostępną pod adresem 

www.tp.szczecin.pl. W menu (w lewej części okna) w sekcji Księga gości wybierz 

Przeglądanie. Zapisz wyświetloną stronę jako plik wpisy-gości.txt w folderze Wizyty. 

26. Wyszukaj najwcześniejsze połączenie z Warszawy do Szczecina w dnu jutrzejszym. 

Godzinę i datę odjazdu pociągu napisz w polu numer 26, w pliku Odpowiedzi.docx. 

27. Wydrukuj (wykonaj zrzut ekranowy – Print Screen) stronę WWW z informacją 

o najwcześniejszym połączeniu do pliku rozkład.jpg w folderze Wycieczka. 

28. Otwórz plik test wyboru.docx znajdujący się w folderze Test. Wykonaj test, wyróżnij 

kolorowym tłem poprawne odpowiedzi.  

29. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj witrynę dostępną pod adresem 

http://el.centrum.kiss.pl/www/index.php. Zaloguj się, a następnie wykonaj darmowy 

egzaminy próbny ECDL - e-Obywatel (e-Citizen). 

mailto:tp.do@wp.pl
http://www.tp.szczecin.pl/
http://www.tp.szczecin.pl/
http://el.centrum.kiss.pl/www/index.php

