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e- Citizen – polecenia do zajęć 3 

1. Otwórz plik zajecia_3.pdf. Zapoznaj się z jego treścią.  

2. Utwórz na pulpicie komputera, przy którym pracujesz folder Zajęcia 3. 

3. Pobierz, z witryny www.tp.szczecin.pl ze strony e-Citizen, Zajęcia 3 – materiały do 

ćwiczeń, plik  zajecia_ 3_materialy.zip. 

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

5. Otwórz plik Domena.docx. Zapisz ten dokument w różnych formatach takich jak: txt, 

rtf, html, pdf. Porównaj wygląd tych dokumentów. 

6. Otwórz plik Domena.txt w Notatniku, plik Domena.rtf w WordPadzie oraz dokument  

Domena.html w przeglądarce internetowej. Otwórz także plik Domena.pdf 

w przeglądarce tego formatu – programie Acrobat Reader. Program Acrobat Reader 

możesz pobrać z witryny http://get.adobe.com/reader/, a następnie zainstalować na 

komputerze, przy którym pracujesz, jeśli jeszcze nie jest zainstalowany.  

7. Otwórz plik Domena.docx, a następnie wydrukuj po jednej kopi dokumentu na 

dostępnej drukarce, do pliku o nazwie domena.prn oraz do pliku domena.pdf (za 

pomocą programu doPDF lub Microsoft Print to PDF). Możesz też zapisać ten 

dokument jako PDF (jedna z funkcji Word 2007 – 2016). 

8. Pozamykaj prawidłowo otwarte dokumenty z wyjątkiem Polecenia do zajęć 3.pdf. 

9. Otwórz plik Odpowiedzi.docx znajdujący się w folderze Odpowiedzi. Wpisz swoje 

nazwisko i imię lub PESEL w zaciemnione pole, zapisz zmiany. 

10. Co to jest przeglądarka internetowa? 

a) aplikacja pozwalająca nam przeglądać zasoby Internetu 

b) program do zarządzania plikami i folderami 

c) aplikacja umożliwiająca rysowanie i malowanie 

d) program do tworzenia ulotek 

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 10 w pliku Odpowiedzi.docx.  

11. Korzystając z wybranego portalu (np. www.wp.pl, www.onet.pl) sprawdź prognozę 

pogody w najbliższych dniach. Informacje o pogodzie wpisz lub skopiuj do pola nr 11 

w dokumencie Odpowiedzi.docx.   

12. W dwunastym wierszu tabeli Odpowiedzi.docx napisz co to jest URL, zapisz zmiany. 

13. Wyświetl w przeglądarce witrynę znajdującą się pod adresem http://allegro.pl/. Zrzut 

ekranowy z widoczną witryną wklej na drugiej stronie w pliku Odpowiedzi.docx.  

http://www.tp.szczecin.pl/
http://www.tp.szczecin.pl/
http://get.adobe.com/reader/
http://www.wp.pl/
http://www.onet.pl/
http://allegro.pl/
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14. Na witrynie www.rozklad-pkp.pl sprawdź, o której godzinie odjeżdża pociąg 

z Goleniowa do Szczecina w najbliższą sobotę. Godzinę odjazdu pociągu wpisz do pola 

nr 14 w dokumencie Odpowiedzi.docx.   

15. Który z poniższych elementów adresu https://www.ipko.pl/ informuje użytkownika 

o bezpiecznym połączeniu szyfrowanym? 

a) www 

b) https 

c) ipko.pl 

d) www.ipko.pl 

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

16. Jakim typem domeny jest adres: http://www.zcdn.edu.pl/?  

a) polska domena rządowa 

b) lokalna domena  

c) komercyjna polska 

d) polska domena oświatowa 

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 16 w pliku Odpowiedzi.docx.  

17. Przeglądarką internetową jest: 

a) Microsoft Edge, Bing 

b) Opera, Google Chrome 

c) Mozilla Firefox, Android 

d) Internet Explorer, XnView 

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 17 w pliku Odpowiedzi.docx.  

18. WWW jest: 

a) globalnym systemem telekomunikacyjnym 

b) usługą oferowaną przez każdą firmę 

c) usługą wykorzystującą hipertekst do łączenia ze sobą dokumentów w sieci 

d) usługą bardzo niebezpieczną 

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 18 w pliku Odpowiedzi.docx.  

19. Adres URL: 

a) gwarantuje bezpieczny dostęp do sieci bezprzewodowej 

b) składa się z nazwy domeny i końcówki wskazującej kod kraju 

c) składa się z protokołu sieciowego i nazwy domeny 

d) zawsze jest taki sam 

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 19 w pliku Odpowiedzi.docx.  

http://www.tp.szczecin.pl/
http://www.rozklad-pkp.pl/
https://www.ipko.pl/
http://www.zcdn.edu.pl/
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20. Hiperłączem nie może być: 

a) fragment tekstu 

b) zdjęcie 

c) rysunek 

d) plik 

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 20 w pliku Odpowiedzi.docx.  

 

http://www.tp.szczecin.pl/

