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Zestaw prac kontrolnych 

 Techno log ia  In formacyjna  

  Liceum Ogólnokształcące (trzyletnie), sem. III  

 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: Arkadiusz Gawełek 

Data wykonania: 
(dd-mm-rrrr) 

    –      –    2    0    1     

 
  PRACA KO�TROL�A nr 1.  

 Opracuj projekt w arkuszu kalkulacyjnym obliczający rozliczenie podatku (dołącz wydruk). 
  PRACA KO�TROL�A nr 2.  

 Opracuj projekt własnej strony internetowej (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 technotechnotechnotechnologii informacyjnej logii informacyjnej logii informacyjnej logii informacyjnej     dla liceum ogólnokształcącego, sem. IIIdla liceum ogólnokształcącego, sem. IIIdla liceum ogólnokształcącego, sem. IIIdla liceum ogólnokształcącego, sem. III    

PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH –  
1. Podstawy tworzenia dokumentów HTML 
2. Formatowanie czcionek 
3. Formatowanie akapitów 
4. Sekcja nagłówkowa 
5. Znaki specjalne, np. ©, ®, µ 
6. Wypunktowanie 
7. Numerowanie 
8. Formatowanie tła strony 
9. Umieszczanie i formatowanie grafiki 
10. Umieszczanie odsyłaczy (do pliku lokalnego, do 

strony internetowej, do maila) 
11. Umieszczanie odsyłaczy graficznych 
12. Umieszczanie i formatowanie tabel 
13. Tworzenie stron z użyciem ramek 
14. Podstawy tworzenia stron zawierających 

formularze 
 
ARKUSZ KALKULACYJNY –  
 

 
15. Wprowadzanie wartości do komórki 
16. Wprowadzania formuł obliczeniowych 
17. Adresowanie względne i  bezwzględne 
18. Wprowadzanie formuł z użyciem podstawowych 

funkcji: ŚREDNIA, SUMA, ZAOKR 
19. Zagnieżdżanie funkcji. 
20. Formatowanie warunkowe 
21. Funkcja warunkowa JEŻELI 
22. Funkcje tekstowe, daty, statystyczne, 

matematyczne, wyszukiwania 
23. Arkusz kalkulacyjny – tworzenie wykresów 
24. Operacje bazodanowe w Excelu – sortowanie 
25. Operacje bazodanowe w Excelu – filtrowanie 
26. Operacje bazodanowe w Excelu – sumy pośrednie 

(częściowe) 
27. Analiza danych za pomocą tabeli przestawnej 

SIECI KOMPUTEROWE –  
 

 
28. Pwody budowy sieci komputerowej. 
29. Podział sieci  
30. Budowa kabla koncentrycznego 
31. Budowa kabla typu skrętka 
32. Zalety kabla światłowodowego. 
33. Omów różnicę pomiędzy hubem a switchem 
34. Wymień urządzenia aktywne stosowane w 

sieciach komputerowych. 
35. Numer IP komputera 
36. Klasy adresów IP 
37. Udostępnianie plików i folderów. 
38. Konfiguracja sieci w systemie Windows 
39. Usługa DNS 
40. Adresy IP w sieciach lokalnych 
41. Sposoby podłaczania komputera do Internetu 
 
OPROGRAMOWANIE –  
 

 
42. Pojęcia: grafika wektorowa i rastrowa. 
43. Podstawowe formaty plików graficznych 
44. Formaty  GIF i JPG 
45. Omów podstawowe narzędzia programu 

graficznego. 
46. Formaty plików multimedialnych. 
47. Programy graficzne 
48. Zasady tworzenia prezentacji w Ms Power Point. 
49. Rodzaje slajdów w Programie PowerPoint 
50. PowerPoint – animacje i przejścia slajdów 
51. Zasady projektowania baz danych. 
52. Tworzenie tabel i kwerend w Ms Access. 
53. Typy danych. 
54. Relacje baz danych  
55. Klucz podstawowy 
56. Tworzenie i formatowanie formularzy w Ms 

Access. 
57. Tworzenie i formatowanie raportów w Ms Access. 
58. Kompresja i dekompresja plików? 
59. Kompresja plików programem WINRAR 
60. Oprogramowanie antywirusowe. 
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1. ZADA)IE W ARKUSZU KALKULACYJ)YM 

Wykonaj w Excelu arkusz wg załączonego wzoru (tabela 1, tabela 2, wykres). Całe zadanie musi się zmieścić na 

jednej stronie wydruku i musi spełniać następujące kryteria: 

 

Tabela 1.  �ależy uzupełnić białe pola (komórki) własnymi danymi. 

 
nr pesel:  Tu wpisz własny PESEL 

suma_cyfr  Tu wpisz obliczoną sumę cyfr numeru PESEL 

średnia_cyfr  Tu wpisz średnią cyfr numeru PESEL zaokrągloną do pełnych jednostek 

czy średnia cyfr jest parzysta   Wpisz „tak” lub „nie” (odpowiednio) 

czy średnia cyfr jest mniejsza niż 4   Wpisz „tak” lub „nie” (odpowiednio) 

 

Tabela 2.  �ależy uzupełnić białe pola (komórki) własnymi danymi. 

 

Rozliczenie dochód miesięczny dochód roczny  Podatek 
Żona  Patrz niżej Patrz niżej  Patrz niżej  

Mąż  Patrz niżej  Patrz niżej Patrz niżej 

Rozliczenie wspólne Połowa łącznego dochodu 
 
 

 Wpisz sumę dochodów 
męża i żony podzieloną 
przez 2 

 
Patrz niżej 

tu wpisz formułę jaką użyłeś w 
komórce Podatek rozliczenie 

wspólne 
 

Zapisz dokładną formułę, której użyłeś(aś) aby obliczyć to pole 

 

Dochód miesięczny męża i żony w tabeli 2 wyliczamy z następujących wzorów  
(zależnych od wartości z tabeli 1) 

warunek miesieczny dochód żony miesieczny dochód mężą 

Średnia cyfr numeru PESEL jest parzysta a 
ich suma jest mniejsza niż 4 (tak, tak) 

pierwsza_cyfra_pesela * suma_cyfr 
/ średnia * 50 

pierwsza_cyfra_pesela * suma_cyfr 
/ średnią * 20 

Średnia cyfr numeru PESEL jest parzysta a 
ich suma nie jest mniejsza niż 4 (tak, nie) 

pierwsza_cyfra_pesela * średnia * 
150 

pierwsza_cyfra_pesela * średnia * 
70 

Średnia cyfr numeru PESEL jest nieparzysta 
a ich suma jest mniejsza niż 4 (nie, tak) 

pierwsza_cyfra_pesela * suma_cyfr 
* 15 

pierwsza_cyfra_pesela * suma_cyfr 
* 10 

Średnia cyfr numeru PESEL jest nieparzysta 
a ich suma nie jest mniejsza niż  4 (nie, nie) 

pierwsza_cyfra_pesela * czwarta 
cyfra pesela * 100 

pierwsza_cyfra_pesela * czwarta 
cyfra pesela * 50 

Dochód roczny w tabeli 2 wyliczamy mnożąc dochód miesięczny przez 12 
 
Podatek w tabeli 2 wyliczamy wg następujących zależności: 

• Dochód roczny do 37024zł podatek wynosi 19% i jest pomniejszany o 530,08zł (nie może być mniejszy 
od zera, w przypadku kwoty ujemnej wpisz zero) 

• Dochód roczny 37024zł lub więcej – podatek wynosi 6504,48zł + 30% nadwyżki ponad 37024zł 
 
Wykres. �ależy przygotować czytelny wykres z legendą. Formatowanie dowolne lecz uwzględniające 

następujące kryteria 
warunek typ wykresu 

Średnia cyfr numeru PESEL jest parzysta a ich suma jest mniejsza niż 4 (tak, tak) stożkowy 

Średnia cyfr numeru PESEL jest parzysta a ich suma nie jest mniejsza niż 4 (tak, nie) kolumnowy 

Średnia cyfr numeru PESEL jest nieparzysta a ich suma jest mniejsza niż 4 (nie, tak) kołowy 

Średnia cyfr numeru PESEL jest nieparzysta a ich suma nie jest mniejsza niż  4 (nie, nie) liniowy 
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PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 
 

Tabela 1   
nr pesel: 86010112345   
suma_cyfr 31   
średnia_cyfr 3   
czy średnia cyfr jest parzysta  nie   

czy średnia cyfr jest mniejsza niż 4  tak   

    
Tabela 2 

Rozliczenie dochód miesięczny dochód roczny Podatek 
Żona 3720,00 zł 44640,00 zł 8639,28 zł 

Mąż 2480,00 zł 29760,00 zł 5124,32 zł 

Rozliczenie wspólne (suma dochodów 
rocznych / 2), (podatek *  2)  

Połowa łącznego dochodu 
 37200 zł 13075,84 zł 

tu wpisz formułę jaką użyłeś w komórce 
Podatek rozliczenie wspólne z oczywistych względów na wzorze nie może się pojawić 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. PROJEKT WŁAS)EJ STRO)Y I)TER)ETOWEJ 

 
Przygotuj projekt własnej strony internetowej. Akceptowany będzie czysty HTML (niedozwolone jest użycie 

CSS, JavaScript,XML DHTML, FLASH, PHP, MySql itp.). Strona musi zawierać następujące elementy: 

- minimum 200 znaków widocznych w przeglądarce, w tym imię, nazwisko, datę urodzenia, 

zainteresowania autora 

- minimum dwa różne formaty czcionek (np. czcionka, rozmiar, styl, kolor) 

- minimum 1 obiekt graficzny  

- minimum 1 odnośnik tekstowy 

- minimum 1 tabelę zbudowaną z co najmniej 2 kolumn i co najmniej 2 wierszy 

 

Akceptowane będą jedynie prace samodzielne, wyraźnie odróżniające się od innych prac (niedozwolone są 

odbitki ksero i plagiaty – przez plagiat należy rozumieć również użycie przez dwie osoby tego samego 

szablonu)  

 

Wydruk musi się zmieścić na maksymalnie 2 stronach formatu A4 i musi zawierać następujące elementy: 

- kod strony (źródło) 

- zrzut ekranu z widokiem strony internetowej wyświetlanej w przeglądarce – UWAGA! Ma to być widok 

ekranu – łącznie z oknem przeglądarki, niedozwolone jest drukowanie poprzez menu Plik | Drukuj z 

poziomu przeglądarki internetowej!  

- tabelę z 5 dowolnie wybranymi (spośród użytych przez autora) znacznikami wraz z opisem ich działania 

 

 

Podatek - tu wstaw wykres dla wartości 

podatków

Żona

Mąż

Rozliczenie
wspólne
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PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA 2 
 

Część I. Źródło strony: 
<H2 ALIGN=center>Witam Państwa na mojej stronie internetowej</H2><IMG ALIGN=right 
SRC=pimpus.jpg><P ALIGN=justify>Nazywam się Jan Chyzostom Bambaryła i urodziłem się w 
mieście Łodzi już kawałem czasu temu, gdyż konkretnie w dniu <A HREF=http://wikipedia.pl>13 
grudnia 1981r.</A> Chciałem się pochwalić zdjęciem mojego wspaniałego pupilka - 
<B><U>Pimpusia</U></B>. Zupełnie nie wiem dlaczego większość osób uważa że jest on podobny do 
kota! <FONT COLOR=red>Przecież to taki miły piesek</FONT></P><DIV ALIGN=center><HR 
WIDTH=50% COLOR=blue>R E K L A M A<BR><IMG SRC=cosinus.jpg><BR>R E K L A M 
A<BR><HR WIDTH=50% COLOR=blue>Tabelaryczne ujęcie ilości spożywanego przez Pimpka 
pokarmu<TABLE BORDER=1><TR BGCOLOR=silver><TD>Wiek</TD><TD>Ile 
zżerał</TD></TR><TR><TD>1 rok</TD><TD>230 g karmy dziennie</TD></TR><TR><TD>2 
lata</TD><TD>290 g karmy dziennie</TD></TR><TR><TD>3 lata</TD><TD>540 g karmy 
dziennie</TD></TR></TABLE></DIV> 

 

Część II. Zrzut ekranu: 
 

 
 
Cześć III. Opis wybranych znaczników 
Lp. Znacznik (parametr) Opis działania 
1 <BR> przejście do nowego wiersza 
2 <TD></TD> definiuje komórkę tabeli 
3 <B> pogrubienie tekstu 
4 <U> podkreślenie tekstu 
5 <H2> styl nagłówkowy drugiego poziomu 

 

 

z oczywistych 
względów we 

wzorze nie 
możemy 

ujawniać tych 
informacji 

z oczywistych względów we wzorze 
nie możemy ujawniać tych informacji 


