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Szczecin 2017 

Polecenia do zajęć 8 

1. Otwórz plik zajecia_8.pdf. Zapoznaj się z jego treścią.  

2. Utwórz na pulpicie komputera, przy którym pracujesz folder Zajęcia 8. 

3. Pobierz, z witryny www.tp.szczecin.pl ze strony e-Citizen, Zajęcia 8 – materiały do 

ćwiczeń, plik  zajecia_ 8_materialy.zip. 

4. Rozpakuj plik archiwum zajecia_ 8_materialy.zip do folderu Zajęcia 8. 

5. Otwórz folder zajecia_ 8_materialy. 

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

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

7. Który z elementów formularza uniemożliwia zaznaczenie kilku opcji równocześnie? 

a) obszar tekstowy, 

b) pole opcji (przełącznik, przycisk radiowy), 

c) pole wyboru,  

d) pole tekstowe. 

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 7 w pliku Odpowiedzi.docx.  

8. Który z elementów formularza przedstawionego na poniższym rysunku1 pozwala na 

wybór środka transportu: 

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 8 w pliku Odpowiedzi.docx.  

9. Pole wyboru pliku umożliwia: 

a) wpisanie dowolnego tekstu i / lub cyfr, 

b) wybranie jednej z możliwych odpowiedzi, 

c) wybranie jednej z dostępnych opcji, 

d) dokonanie wyboru pliku na komputerze użytkownika w oknie Eksploratora plików. 

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 9 w pliku Odpowiedzi.docx. 

 

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

http://www.tp.szczecin.pl/
http://www.tp.szczecin.pl/
http://www.rozklad-pkp.pl/bin/query.exe/pn
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10. Wyszukaj adres witryny internetowej wypożyczalni samochodów w Szczecinie. 

Wyszukany adres URL skopiuj do pola nr 10, w dokumencie Odpowiedzi.docx. 

11. Na witrynie wypożyczalni wyszukaj numeru telefonu do wypożyczalni aut 

w Szczecinie. Wyszukany numer skopiuj do pola nr 11, w dokumencie 

Odpowiedzi.docx. 

12. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację egzaminacyjną dostępną pod 

adresem http://www.eecdl.eu. W menu (w lewej części okna) w sekcji Wirtualne 

zakupy wybierz Księgarnię internetową. Nazwę księgarni napisz w polu numer 12, 

w pliku Odpowiedzi.docx. 

13.  Po wejściu do wirtualnej księgarni (zgodnie ze wskazówkami z polecenia 12) zapoznaj 

się z zasadami składania zamówień, następnie wypełnij formularz zamawiając: 

 3 egz. książki „Andersen. Baśnie do poczytania” 

 3 egz. książki „Bracia Grimm. Baśnie dla dzieci” 

 1 egz. książki „Baśnie polskie” 

oraz określ następujące warunki realizacji zamówienia: 

 forma płatności „Karta kredytowa”, nr karty: „1111 2222 3333 4444” 

 rabat: 25%, podając numer PESEL 

 podając imię, nazwisko i adres zamawiającego 

i wyślij formularz klikając klawisz „Zamawiam”. W odpowiedzi system sklepu 

internetowego poda Numer potwierdzenia zamówienia, pod którym zamówienie 

zostało zarejestrowane. Numer ten napisz w polu numer 13, w pliku Odpowiedzi.docx. 

14. Wyszukaj w przyszłym miesiącu najtańsze połączenie z Warszawy do Toronto, godzinę 

odlotu i przylotu, datę oraz cenę napisz w polu numer 14, w pliku Odpowiedzi.docx. 

15. Wyszukaj w Internecie darmowy szablon CV. Pobierz go do folderu CV. Napisz 

w odpowiednim miejscu dokumentu swoje nazwisko i imię, a następnie wyślij go jako 

załącznik do listu e-mail na adres swojej skrzynki pocztowej. 

16. Wypełnij dokumenty umieszczone w folderze CV. 

17. Wypełnij dokumenty umieszczone w folderze Ankiety. Wypełnione ankiety wyślij jako 

załącznik do listu e-mail na adres swojej skrzynki pocztowej. Ankiety do wypełnienia 

offline możesz pobrać z dowolnej strony internetowej. 

18. Pobierz z Internetu PIT i spróbuj go wypełnić. Zapoznaj się z możliwością wypełniania 

PIT online. 

19. Wyślij plik Odpowiedzi.docx jako załącznik do listu na swój adres e-mail. 

20. By samodzielnie sprawdzić swoje umiejętności pobierz Przykładowy egzamin e-Citizen  

i wykonaj wszystkie zawarte w nim zadania w czasie nie dłuższym niż 45 minut.  

Materiały do testu przykładowego - pobierz (.zip). 

http://www.tp.szczecin.pl/
http://www.eecdl.eu/
http://tp.szczecin.pl/ecitizen/test1n.pdf
http://tp.szczecin.pl/ecitizen/test1n.zip

