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e-Citizen – polecenia do zajęć 5
1. Otwórz plik zajecia_5.pdf. Zapoznaj się z jego treścią.
2. Utwórz na pulpicie komputera, przy którym pracujesz folder Zajęcia 5.
3. Pobierz, z witryny www.tp.szczecin.pl ze strony e-Citizen, Zajęcia 5 – materiały do
ćwiczeń, plik zajecia_ 5_materialy.zip.
4. Rozpakuj plik archiwum zajecia_ 5_materialy.zip do folderu Zajęcia 5.
5. Otwórz folder zajecia_ 5_materialy.
6. Otwórz plik Odpowiedzi.docx znajdujący się w folderze Odpowiedzi. Wpisz swoje
nazwisko i imię lub PESEL w zaciemnione pole, zapisz zmiany.
7. Co to jest wyszukiwarka?
a) katalog na portalu,
b) strona internetowa umożliwiająca przeszukiwanie bazy stron WWW i wyświetlanie
adresów tych stron, na których znajduje się szukane słowo (lub słowa) kluczowe,

c) inaczej przeglądarka,
d) program do wykrywania włamań do systemu operacyjnego naszego komputera.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 7 w pliku Odpowiedzi.docx.
8. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj aplikację dostępną pod adresem
http://www.eecdl.eu. Przepisz (skopiuj) hasło z wczytanej strony WWW do pliku
Odpowiedzi.docx (pole numer 8).
9. Mając w oknie przeglądarki dokument z poprzedniego polecenia, dostępny pod adresem
http://www.eecdl.eu zapisz w katalogu Zabytki ilustrację Wieży Zygmuntowskiej
Zamku Królewskiego.
10. Do przeglądarki internetowej wczytaj dowolną wyszukiwarkę sieciową. Adres URL
wybranej wyszukiwarki napisz w polu numer 10, w pliku Odpowiedzi.docx.
11. Mając

w

oknie

przeglądarki

internetowej

system

wyszukujący

(wybrany

w poleceniu 10) wykonaj zapytanie o strony związane z tematem „Szkoła Życia
Chrześcijańskiego”. Adres jednej z poprawnie wskazanych stron napisz w polu nr 11,
w dokumencie Odpowiedzi.docx.
12. W przeglądarce internetowej (Mozilla Firefox) zmień własności wydruku stron WWW,
tak aby wszystkie marginesy drukowanych dokumentów miały rozmiar 1,5 cm.
Wykonaj zrzut ekranowy tylko okna Ustawienia strony. Zrzut zapisz w folderze
Zrzuty_ekranowe pod nazwą Marginesy.jpg.
13. Wydrukuj cały tekst „Modlitwa Jezusowa” umieszczony na stronie http://www.eecdl.eu
w zakładce Tekst do wydrukowania zgodnie z ustawieniami wydruku określonymi
1
Szczecin 2017

Opracował: Tadeusz Pietrzak, www.tp.szczecin.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

w poleceniu 12 na drukarce lub wykonaj wydruk do pliku o nazwie modlitwa.pdf do
folderu Dokumenty. (Uwaga: zainstalowany program doPDF).
14. Wyszukaj najwcześniejsze połączenie kolejowe między Goleniowem a Szczecinem
Głównym w dniu jutrzejszym. Godzinę odjazdu pociągu oraz cenę biletu napisz w polu
nr 14 w pliku Odpowiedzi.docx.
15. Wyszukaj na stronie www.allegro.pl cenę potrzebnego Ci sprzętu (np. AGD, RTV).
Informację o sprzęcie oraz cenę napisz w polu nr 15 pliku Odpowiedzi.docx.
16. Wyszukaj w Wikipedii interesującą Cię informację. Skopiuj wyszukany tekst do pola
nr 16 pliku Odpowiedzi.docx. Jeśli w tekście znajdują się hiperłącza usuń je.
17. Za pomocą wyszukiwarki Google Mapy określ odległość jaką musisz pokonać
samochodem aby dojechać jak najszybciej do Warszawy lub innego miasta. Długość
trasy (w km) oraz przewidywany czas dojazdu napisz w polu nr 17 w pliku
Odpowiedzi.docx.
18. Za pomocą wyszukiwarki Google wyszukaj witrynę zawierającą słowa kluczowe:
pracownia garncarska Gdynia. Skopiuj adres URL witryny pracowni garncarskiej do
pola nr 18 w pliku Odpowiedzi.docx.
19. Na witrynie http://www.pracowniagarncarska.pl wyszukaj obraz przedstawiający
Świnki, a następnie skopiuj go na drugą stronę w pliku Odpowiedzi.docx.
20. Zapisz stronę wyświetloną w przeglądarce w poleceniu 19 w pliku .html w folderze
Strony WWW pod nazwą garncarstwo.html.
21. Na portalu www.wp.pl wyszukaj informację o pogodzie w miejscowości, w której
mieszkasz w dniu jutrzejszym. Informacje (temperatura, opady, wiatr) skopiuj (napisz)
do pola nr 21 w pliku Odpowiedzi.docx.
22. Jaką operację, wykonywaną w odniesieniu do zasobów sieci Internet, określamy
mianem „dodania stron do ulubionych” lub „zapisania zakładki do strony”.?
a) zapisanie zawartości strony WWW w pliku *.htm lub *.html,
b) włączenie prezentacji grafiki w oknie przeglądarki internetowej,
c) podgląd kodu źródłowego strony WWW,
d) zapisanie w przeglądarce w przeznaczonym do tego celu miejscu (folderze,
zakładce) hiperłącza do zasobu (np. strony WWW).
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 22 w pliku Odpowiedzi.docx.
23. Program wyszukujący zasoby sieciowe według podanych słów kluczowych.
a) wyszukiwarka sieciowa,
b) przeglądarka internetowa,
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c) klient FTP,
d) firewall.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 23 w pliku Odpowiedzi.docx.
24. Wyślij plik Odpowiedzi.docx jako załącznik do listu na swój adres e-mail.
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