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Zestaw prac kontrolnych 

 Techno log ia  In formacyjna  

  Liceum Ogólnokształcące (dwuletnie), sem. II  

 Wypełnić drukowanymi literami, komputerowo lub czarnym/niebieskim piórem/długopisem, wpisując jeden znak w kratkę  

 Imię:                  

 

Nazwisko: 
                 

                 

Data urodzenia: 

(dd-mm-rrrr) 
    –      –    1    9     

Oddział: 

(zaznacz )  
 Gdańska  Ogrodowa  Zamknięta  Łozowa  Krochmalna 

Rok szk.: 
20.. / 20…  

(sem. jesienny / wiosenny)
1
 

 Lermontowa  Wici   Olimpijska 

Prowadzący: Tomasz Stasiak 

Data wykonania: 

(dd-mm-rrrr) 
    –      –    2    0    1     

 

  PRACA KO�TROL�A nr 1. Opracuj jeden dowolnie wybrany temat spośród następujących: 

1. Arkusz przeliczania liczb (wypełnij dołączony formularz). 

2. Zestaw komputerowy (wypełnij dołączony formularz). 

  PRACA KO�TROL�A nr 2.  

 &apisz w dowolnym edytorze tekstów swoje CV i list motywacyjny (dołącz własny wydruk). 
 

 

! 

Przygotowane prace (wraz ze stroną tytułową) należy w całości spiąć na stałe zszywaczem w lewym 

górnym rogu w zestaw. Zestaw prac zawierający mniej niż dwie prace kontrolne, nieprawidłowo 

podpisany, bez strony tytułowej, łączony spinaczem lub oddawany w koszulkach nie będzie 

przyjmowany. Akceptowane będą jedynie prace samodzielne (niedozwolone są plagiaty, odbitki 

ksero itp.) 

 

 

Kryteria oceniania:  prace kontrolne są oceniane niezależnie, łącznie za każdą z prac można uzyskać maks.5 pkt. 

Za każdy opracowany temat można zdobyć maks. 2 pkt.  

Za oddanie pracy w terminie maks. 3 pkt. 

 

 

0-1 pkt – niedostateczny  

2 pkt – dopuszczający  

3 pkt – dostateczny  

4 pkt – dobry 

5 pkt – bardzo dobry 

 

Recenzja: 

Praca wykonana właściwie. Spełnia wymogi 

dopuszczenia słuchacza do egzaminu 

semestralnego zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

7.09.2004 r. (z późn. Zm.) w sprawie oceniania i 

klasyfikacji oraz przeprowadzania egzaminów. 

  

 
wypełnia 

egzaminator 
praca nr 1 praca nr 2 

 Punkty:    

 Ocena    

 Podpis   

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 
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Zagadnienia na egzamin z Zagadnienia na egzamin z Zagadnienia na egzamin z Zagadnienia na egzamin z technologii informacyjnej technologii informacyjnej technologii informacyjnej technologii informacyjnej dla liceum ogólnokształcącego, sem. IIdla liceum ogólnokształcącego, sem. IIdla liceum ogólnokształcącego, sem. IIdla liceum ogólnokształcącego, sem. II    

POZYCYJNE SYSTEMY LICZENIA –  

 

 
1. System binarny 
2. System szesnastkowy 
3. Binarna reprezentacja liczb ujemnych 

4. Operacje arytmetyczne na bitach – dodawanie 

5. Kod ASCII 

 

BUDOWA KOMPUTERA –  

 

 

6. Podstawowe elementy komputera. 

7. Podzespoły płyty głównej 

8. Złącza płyty głównej 

9. Procesory – producenci, nazwy handlowe 

10. Procesory – parametry (taktowanie, pamięć 

Cache, liczba rdzeni, gniazdo) 

11. Zadania pamięci 

12. Rodzaje pamięci 

13. Pamięci – parametry (rodzaj złącza, pojemność) 

14. Chipsety 

15. Urządzenia zewnętrzne dołączane do komputera i 

ich zadania 

16. Klawiatury 

17. Monitory (rodzaje, parametry) 

18. Skanery 

19. Drukarki (rodzaje, właściwości) 

20. Gniazda wyjściowe komputera (interfejsy) 

21. Interfejsy – port szeregowy 

22. Interfejsy – port równoległy 

23. Interfejsy – port USB 

24. Interfejsy – port FireWire 

25. Pamięci masowe – stacja dysków elastycznych 

26. Pamięci masowe – dysk twardy (oznaczenia) 

27. Pamięci masowe - HDD (parametry, złącza) 

28. Napędy optyczne – rodzaje 

29. Napędy optyczne – parametry 

30. Napędy optyczne - złącza 

EDYTOR TEKSTU  

 

 

31. Parametry strony dokumentu 

32. Parametry akapitu  

33. Przypisy. 

34. Tabulatory. 

35. Kolumny 

36. Symbole. 

37. Parametry czcionki 

38. Sposoby tworzenia tabel 

39. Formatowanie tabel 

40. Style w dokumencie  

41. Szablony 

42. Tworzenie i zastosowanie korespondencji seryjnej 

43. Tworzenie CV i listów motywacyjnych 

 

SYSTEM OPERACYJNY, OBSŁUGA INTERNETU 

 

 

44. Instalacja, aktualizacja systemu Windows 

45. Klasyfikacja oprogramowania ze względu na jego 

funkcje. 

46. Podstawowe elementy systemu graficznego 

Windows. 

47. Podstawowe operacje na plikach i folderach. 

48. Elementy konfiguracji systemu z Panelu 

sterowania. 

49. Usługi dostępne w Internecie. 

50. Zakładanie bezpłatnego konta pocztowego 

51. E-commerce 

52. Internet w telefonach komórkowych 

53. ftp i jego podstawowe komendy. 

54. domeny internetowe 

55. Konfiguracja programu pocztowego, rodzaje kont 

pocztowych. 

56. Zasady wyszukiwania informacji w Internecie. 

57. Wyszukiwarki i katalogi tematyczne 

58. Przykłady i działanie komunikatorów 

internetowych. 

59. Sposoby wysyłania i odbierania sms-ów przy 

pomocy Internetu. 

60. Grupy dyskusyjne 
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1. ARKUSZ PRZELICZA&IA LICZB 

 

Wykonaj wszystkie poniższe zadania i uzupełnij puste kratki wpisując w każdą z nich tylko jeden znak: 

 

1. Dodaj do siebie dzień i miesiąc własnej daty urodzenia. Tak otrzymaną liczbę dziesiętną zamień na 

dwójkową, np. osoba urodzona 15 stycznia 1970 zamienia liczbę 16(10) (15+1=16) 

Odpowiedź:   

2. Zapisz obok siebie kolejno dzień i miesiąc własnej daty urodzenia (miesiąc w postaci dwóch cyfr). Tak 

uzyskaną liczbę dziesiętną zamień na szesnastkową, np. osoba urodzona 15 stycznia 1970 zamienia 

liczbę 1501(10)  

Odpowiedź:   

3. Pierwsza cyfra liczby szesnastkowej jest równa ostatniej cyfrze Twojego roku urodzenia.  

 

Druga cyfra liczby szesnastkowej jest 

zależna od miesiąca urodzenia – 

odpowiedniki przedstawia tabela: 

 Trzecia cyfra liczby szesnastkowej jest 

zależna od dnia urodzenia – odpowiedniki 

przedstawia tabela:  

Miesiąc ur. Cyfra  Dzień ur. Cyfra 

1 1  1-4 A 

2 3  5-8 B 

3 5  9-13 C 

4 7  14-18 D 

5 9  19-25 E 

6 A  26-31 F 

7 B    

8 C    

9 D    

10 E    

11 F    

12 2    

 

Tak uzyskaną liczbę szesnastkową zamień na: 

a) dziesiętną 

Odpowiedź:   

b) dwójkową 

Odpowiedź:     

np. osoba urodzona 15 stycznia 1970 zamienia liczbę 01D(16) 
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2. ZESTAW KOMPUTEROWY 

Z dostępnych na rynku elementów komputerowych złóż zestaw komputerowy przeznaczony do konkretnego 

zastosowania. W uwagach wytłumacz swój wybór. 
 

Wypełnić czytelnie, komputerowo lub drukowanymi literami, czarnym/niebieskim piórem/długopisem. Wszelkie dane niejednoznaczne 

będą interpretowane na niekorzyść autora. 

 

Lp. 
Rodzaj 

podzepołu2 

Producent / 

model, typ3 
Cechy, właściwości, parametry4 

Cena 
( w PLN, brutto) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Uwagi5: 

 

 

                                                 
2 np. procesor, pamięć, dysk twardy, karta graficzna itd. itp 
3 np. AMD, Celeron D351,  Seagate ST5467, ATI, HP d125xi itd. itp. 
4 W zależności od podzespołu podać: częstotliwość zegara, szyny FSB,  rozmiar, pojemność, rodzaj chipsetu, rodzaj rdzenia, typ 

złącza/gniazda, wielkość, technologię wykonania, inne cechy, itd. itp. 
5 np. przeznaczenie zestawu (biuro, dom, pracownia, serwer itp.), przewidywany czas życia wraz z krótkim uzasadnieniem oraz 

uzasadnienie wyboru 
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3. LIST MOTYWACYJ&Y I CV 

 

Treść zadania. 

I. -apisz własne profesjonalnie wyglądające Curriculum Vitae. 

 

Dokument musi być napisany w układzie dwóch kolumn o zróżnicowanej szerokości oraz podzielony na 

sekcje: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenia zawodowe, inne doświadczenia, przebyte kursy 

i szkolenia, dodatkowe umiejętności – obsługa komputera, znajomość języków obcych, zainteresowania, 

sposób spędzania wolnego czasu. UWAGA - wszystkie dane muszą być prawdziwe! Niedozwolone jest: 

oddawanie ksera, kopiowanie od innych osób, tekstów, styli układów itp. 

Poszczególne sekcje powinny zawierać: 

• Dane osobowe: imię, nazwisko, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer telefonu.  

• Wykształcenie: czas nauki (daty od – do), nazwa szkoły wyższej i średniej, uzyskane kwalifikacje, 

a także osiągnięcia, nagrody.  

• Doświadczenia zawodowe: czas nauki (daty od – do), zajmowane stanowisko, nazwa firmy, 

dodatkowo warto podać rodzaj wykonywanych prac; można tu zamieścić także wykaz prac 

dorywczych, wakacyjnych, charytatywnych, etc.  

• Inne doświadczenia: działalność pozaszkolna i pozazawodowa – uczestnictwo w organizacjach 

studenckich, stowarzyszeniach, klubach sportowych, chórze itp.  

• Przebyte kursy, szkolenia: czas szkolenia (daty od –do), temat szkolenia, nazwa instytucji szkolącej, 

uzyskane kwalifikacje, zdobyte umiejętności itp.  

• Znajomość języków obcych: język / poziom znajomości / doświadczenie w posługiwaniu się 

językiem obcym.  

• Umiejętność obsługi komputera: programy, doświadczenia w obsłudze komputera.  

• Zainteresowania: hobby, sposób spędzania wolnego czasu.  

• Referencje: kontakty do osób, które mogą udzielić informacji na temat Twojej dotychczasowej pracy. 

Mogą to być Twoi poprzedni szefowie lub - jeśli masz już doświadczenia w sprzedaży – klienci. 
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II. -apisz List Motywacyjny kierowany do osoby odpowiedzialnej za rekrutacje w nowopowstałej 

firmie komputerowej (musisz wymyślić dane teleadresowe firmy oraz stanowisko, na które 

kandydujesz)  

 

• List nie powinien być zbyt długi, w zupełności wystarczy 1 strona, powinien być starannie 

sformatowany, (z zastosowaniem justowania, interlinii 1.5, czcionki nagłówkowej i tekstowej, 

tabulatorów) 

• Powinien zawierać istotne informacje o Tobie, jako o przyszłym pracowniku. 

• List motywacyjny ma uzupełnić Twój życiorys i posłużyć do uzasadnienia, dlaczego Twoja 

kandydatura powinna być rozpatrzona przez przyszłego pracodawcę.  

• Napisz, dlaczego interesuje Cię praca w danej branży i dlaczego wybrałeś konkretną firmę, co chcesz 

osiągnąć w tym zawodzie, jakie są Twoje plany zawodowe i aspiracje życiowe.  

• Pisząc list motywacyjny, pamiętaj, że jeśli w CV wystarczająco opisałeś fakty dotyczące Twojego 

życia, nie ma potrzeby powtarzania tego w liście motywacyjnym.  

• Udowodnij, że Twoje kwalifikacje, umiejętności, predyspozycje są zgodne z wymaganiami stawianymi 

pracownikowi. 

• List motywacyjny, tak jak CV, ma być elementem Twojej "kampanii reklamowej". W tej krótkiej, 

pisemnej prezentacji przedstawiasz swoje cele, aspiracje i motywacje. Główne myśli ujmij w  akapity. 

•  Skoncentruj się na tym, co Ty możesz zaoferować i zrobić dla wybranej firmy. List motywacyjny 

powinien odzwierciedlić Twoją osobowość i charakter. 

• List motywacyjny ma wywrzeć dobre pierwsze wrażenie na oceniającym i zachęcić go do przeczytania 

Twojego życiorysu, i wystawienia ci maksymalnej liczby punktów za wykonanie pracy zaliczeniowej. 

 

UWAGA - Twoje dane muszą być prawdziwe! Niedozwolone jest: oddawanie ksera, kopiowanie od innych 

osób, tekstów, styli układów, nazw itp.  

 

  


