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Nowoczesny i interesujący zeszyt ćwiczeń
na miarę każdego ucznia.
Zadania dostosowane do indywidualnych możliwości
i zainteresowań uczniów.

Nowoczesny i atrakcyjny pakiet
– kompendium wiedzy informatycznej

• Różnorodne zadania skorelowane
z treściami i układem podręcznika
oraz 2 płytami CD-ROM

• Dwusystemowość:
MS Windows i Linux

• Ćwiczenia praktyczne, związane
z życiem codziennym, zawierające
treści międzyprzedmiotowe

• Trzy stopnie trudności ćwiczeń

Dla uczniów przygotowaliśmy:
• podręcznik
• 2 płyty CD-ROM
• 2 zeszyty ćwiczeń
• witrynę WWW

Nauczycielom polecamy:
• program nauczania

(w wersji elektronicznej)
• materiały dydaktyczne

(w wersji elektronicznej)
• witrynę WWW

zgodny z nową

podstawą programową
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korelacja
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Jak korzystać z zeszytu ćwiczeń?

4

Stopnie trudności ćwiczeń:

Ćwiczenia podstawowe
Ćwiczenia o średnim stopniu trudności
Ćwiczenia trudniejsze

Waszymi pomocnikami w korzystaniu z zeszytu ćwiczeń są ikonki:

Odsyłacz do płyty NELinux – razem z podręcznikiem Informatyka dla Ciebie
dostajesz za darmo pełną i legalną wersję systemu operacyjnego
oraz różne przydatne programy, skorzystaj!

Odsyłacz do treści na płycie, które można wykorzystać,
by łatwiej i szybciej wykonać ćwiczenie.

Odsyłacz do treści rozdziału lub podrozdziału podręcznika Informatyka dla Ciebie.

15.1. IP – protokół Internetu;
15.2. Numer IP.

Jak korzystać z płyt CD-ROM? Patrz podręcznik Informatyka
dla Ciebie – dodatek B. Płyty dołączone do książki, str. 188.
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9. Arkusz kalkulacyjny

Ćwiczenie 1 

Podsumuj swoje zakupy artykułów spożyw-
czych. Ile wydałeś pieniędzy?

Wskazówka: Skorzystaj z arkusza kalkula-
cyjnego, np. programu OpenOffice Calc.
Przedstawione zrzuty ekranowe (począwszy
od rysunku 9.1.) pomogą Ci w wykonaniu
tego ćwiczenia.

Rysunek 9.1.

W komórki od A1 do A6 wpisz nazwy artykułów, a w komórki od B1 do B6 – ceny. Potrzebne
dane znajdziesz w pliku zakupy.txt na płycie dołączonej do podręcznika. Aby wartości
w komórce z cenami wyglądały tak, jak na rysunku 9.1., należy je zaznaczyć i odpowiednio
sformatować – polecenie Formatuj komórki. Prezentujemy to na rysunkach 9.2. i 9.3.

Rysunek 9.2. Rysunek 9.3.

cwiczenia_09:Layout 1  21.1.2010  10:51  Strona 5



Arkusz kalkulacyjny
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Kolejnym krokiem jest wpisanie formuły
w komórkę B8, w której otrzymamy sumę
wydatków. W tym celu klikamy myszką
przycisk Suma na pasku narzędzi. Automa-
tycznie zostanie zaznaczony obszar, z któ-
rego kwoty będą sumowane. Następnie
naciskamy klawisz Enter. Opisane czynno-
ści pokazujemy na rysunkach 9.4.–9.6.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi.

Ćwiczenie 2 
Na podstawie podsumowania wydatków w sklepie spożywczym (patrz: ćwiczenie 1) wykonaj
tabelę obliczeniową. 

Wskazówka: Potrzebna Ci dodatkowa kolumna – w arkuszu kalkulacyjnym OpenOffice
Calc wstaw ją z lewej strony listy zakupów widocznej na rysunku 9.6. Aby dodać kolumnę
w arkuszu kalkulacyjnym, zaznaczamy komórkę A8 (patrz: rysunek 9.7.) i po kliknięciu po-
lecenia Wstaw wybieramy z menu dodaj Kolumny. Zrzuty ekranowe na rysunkach 9.7.–9.8.
pomogą Ci wykonać to ćwiczenie.

Rysunek 9.4.

Rysunek 9.6.Rysunek 9.5.
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Arkusz kalkulacyjny
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Jak widać na rysunku 9.8.,
pojawiła się nowa kolumna
A, a dane (lista zakupów)
przesunęły się automatycz-
nie o jedną kolumnę w pra-
wą stronę.

Rysunek 9.8.Rysunek 9.7.

Rysunek 9.10.Rysunek 9.9.

Rysunek 9.11.

Następnie dodaj wiersz na
początku danych. Przedsta-
wiają to rysunki 9.9. i 9.10.

Po nazwaniu kolumn zaznacz cały obszar (patrz: rysu-
nek 9.11.) i przystąp do sformatowania komórek (For-
matuj komórki…) tak, aby powstała tabelka.
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Arkusz kalkulacyjny
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Po wybraniu Krawędzi w opcjach Atrybuty
komórek i wykonaniu czynności zaznaczo-
nych na czerwono na rysunku 9.12. nacis-
kamy przycisk OK. Powstanie gotowa już
tabela obliczeniowa. Możesz jeszcze wy-
pełnić różnymi kolorami komórki, klikając
przycisk zaznaczony na czerwono na ry-
sunku 9.13.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

Ćwiczenie 3 
Z jakich funkcji, oprócz znanej Ci już Sumy (patrz: ćwiczenia 1 i 2), możesz skorzystać,
wykonując obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym? 

Wskazówka: Poszukaj  informacji o tych
funkcjach w programie OpenOffice Calc.
Zrzut ekranowy na rysunku 9.14. pomoże Ci
wykonać to ćwiczenie – pojawia się on na
monitorze po kliknięciu przycisku Kreator
funkcji. Możesz wówczas zapoznać się
z funkcjami, jak również stworzyć gotową
formułę dla zaznaczonej wcześniej komórki.

Rysunek 9.12.

Rysunek 9.13.

Rysunek 9.14.
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Arkusz kalkulacyjny
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Ćwiczenie 4 
W arkuszu kalkulacyjnym oblicz różnicę: 125,5 – 100,2 – 8 – 14,5 – 1,8. 

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi.Rysunek 9.15.

Rysunek 9.16.

Ćwiczenie 5 
Wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte przy wykonywaniu ćwiczenia 4, zastosuj for-
mułę iloczynu zawartości komórek od A1 do A4. Wykonaj kilka przykładów, zmieniając liczby
w obszarze danych.

Wskazówka: Skorzystaj z programu Open-
Office Calc. Zrzuty ekranowe na rysunkach
9.16.–9.17. pomogą Ci wykonać to ćwiczenie.

Wskazówka: Skorzystaj
np. z programu OpenOffice
Calc, a przedstawiony obok
zrzut ekranowy pomoże Ci
wykonać to ćwiczenie.
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Arkusz kalkulacyjny
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Komórki zaznaczone na ry-
sunku 9.17. to obszar danych
zmiennych. Jeśli zmienisz
bądź usuniesz formułę z ko-
mórki A5, nie uzyskasz pra-
widłowego wyniku.

Ćwiczenie 6 
Zaznacz: który z poniższych zapisów formuł jest prawidłowy?

a) (a1:a5)*(b1:b5) [ ]

b) a1+a2+a3+a4+a5*b1+b2+b3+b4+b5 [ ]

c) =a1*b1 [ ]

d) =SUMA(A1:A5) [ ]

e) =SUMA(a1:a5)/2 [ ]

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi.

Rysunek 9.17.

Wskazówka: Wykorzystaj program Open-
Office Calc, wpisując formuły w okno za-
znaczone na czerwono na rysunku 9.18.
Zobacz w komórce A6, czy otrzymałeś pra-
widłowy wynik.

Rysunek 9.18.
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Arkusz kalkulacyjny
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Ćwiczenie 7 
a) Wklej do arkusza kalkulacyjnego dowolny obraz (np. z rozszerzeniem .jpg).

Uwaga: My skorzystaliśmy z pliku z grafiką dostępnego na licencji GNU (patrz: rozdział 13
Oprogramowanie i prawo) pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Dom_Adama_
Mickiewicza_w_Nowogródku.jpg, ale możesz posłużyć się także innym plikiem z rozsze-
rzeniem .jpg, dostępnym na płycie dołączonej do podręcznika.

Rysunek 9.19.

Rysunek 9.20.

Rysunek 9.21.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi.

Wskazówka: Wykorzystaj program Open-
Office Calc. Zrzuty ekranowe na rysunkach
9.19.–9.21. pomogą Ci wykonać to ćwiczenie.
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Arkusz kalkulacyjny
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b) Narysuj dowolny rysunek w arkuszu kalkulacyjnym OpenOffice Calc.

Wskazówka: Zrzuty ekranowe na rysunkach
9.22.–9.23. pomogą Ci wykonać to ćwiczenie.

Po wybraniu z menu Widok opcji Paski narzędzi i kliknię-
ciu Rysunek pojawi się pasek narzędzi do rysowania (za-
znaczony na czerwono na rysunku 9.23.). Możesz teraz
przystąpić do tworzenia dowolnego obiektu graficznego.

Ćwiczenie 8 
W arkuszu kalkulacyjnym wykonaj w formie tabeli zestawienie swoich wydatków z sześciu
miesięcy. 
Uwaga: Użyj w zadaniu funkcji Autoformatowanie.

Wskazówka: Wykorzystaj program Open-
Office Calc oraz wiedzę i umiejętności na-
byte przy wykonywaniu ćwiczenia 2. Mo-
żesz też skorzystać z gotowej listy wydatków
w pliku wydatki.txt. Zrzuty ekranowe przed-
stawione na rysunkach 9.24.–9.27. pomogą
Ci wykonać to ćwiczenie. 

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

Rysunek 9.23.Rysunek 9.22.

Rysunek 9.24.
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Arkusz kalkulacyjny

Jak widzisz, na rysunku
9.24. opcja Autoformatowa-
nie w menu Format jest nie-
dostępna. Aby ją uaktywnić,
zaznacz obszar zestawienia
swoich wydatków, tak jak
na rysunku 9.25.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

Po wybraniu opcji Autofor-
matowanie pojawi się okno,
w którym wybierzesz intere-
sujący Cię format (patrz: ry-
sunek 9.26.).

Po kliknięciu przycisku OK
komórki zostaną sformato-
wane automatycznie. Efekt
końcowy jest widoczny na
rysunku 9.27.

Rysunek 9.25.

Rysunek 9.26.

Rysunek 9.27.

13

cwiczenia_09:Layout 1  14.1.2010  11:19  Strona 13



Arkusz kalkulacyjny
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Ćwiczenie 9

Wykonaj wykres do zestawienia wydatków sporządzonego w ćwiczeniu 8.

Wskazówka: Z menu Wstaw w programie OpenOffice Calc wybierz Wykres, a następnie
dowolny rodzaj wykresu. 

Uwaga: Przetestuj kilka wybranych wykresów. Zamieszczone poniżej zrzuty ekranowe
i nasze podpowiedzi pomogą Ci wykonać to ćwiczenie.

Zaznacz obszar zestawie-
nia, tak jak w oknie na ry-
sunku 9.28.

Po wybraniu opcji Wykres
z listy Wstaw lub kliknięciu
zaznaczonego na czerwono
przycisku Wstaw wykres
(patrz: ikona na górnym
pasku narzędzi na rysunku
9.28.) oraz wskazaniu miej-
sca docelowego wykresu
pojawi się okno Autoformato-
wanie wykresu widoczne na
zrzucie ekranowym poniżej.

Jeśli następnie klikniesz
przycisk Utwórz, to wykres
zostanie stworzony automa-
tycznie. Jeśli zaś klikniesz
przycisk Dalej (zaznaczony
na czerwono na rysunku
9.29.), będziesz mógł wy-
brać różne typy wykresów.

Rysunek 9.28.

Rysunek 9.29.
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Arkusz kalkulacyjny
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Ćwiczenie 10 
W arkuszu kalkulacyjnym w dowolnym dokumencie z poprzednich ćwiczeń wstaw co naj-
mniej dwa kolejne arkusze i zmień ich nazwę. 

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

Rysunek 9.30. Rysunek 9.31.

Rysunek 9.32. Rysunek 9.33.

Rysunek 9.34.

Wskazówka: Zrzuty ekranowe przedsta-
wione na rysunkach 9.34.–9.38. pomogą Ci
wykonać to ćwiczenie.
Kursorem myszki najedź np. na ostatni
z listy arkusz i kliknij prawym przyciskiem 
– pojawi się lista, z której wybierasz opcję
Wstaw (patrz: rysunek 9.34.). Następne kroki
przedstawiliśmy na kolejnych rysunkach.
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Arkusz kalkulacyjny
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9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi.

Rysunek 9.35.

Rysunek 9.36.

Rysunek 9.37.

Rysunek 9.38.
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Arkusz kalkulacyjny
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Ćwiczenie 11 
Napisz w komórce A1 swoje imię, a w komórce B1 swoje nazwisko.  Dopasuj wielkość ko-
mórek do wyrazów, tak aby całość mieściła się w obszarze komórki. Następnie dokonaj
obrotu imienia o 90° w dół, a nazwiska o 90° w górę. Przetestuj pozostałe możliwości usta-
wienia tekstu w komórce.

Wskazówka: Wykorzystaj program OpenOffice Calc – zwróć uwagę na ikony na pasku
narzędzi i Atrybuty komórek. Zrzuty ekranowe przedstawione poniżej pomogą Ci wykonać
to ćwiczenie.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny;
9.2. Jak to si´ robi; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

Ćwiczenie 12 
Wykonaj tabelę obliczeniową, w której będziesz mógł obliczyć:

Rysunek 9.39. Rysunek 9.40.

Rysunek 9.41.

Pierwiastek z dowolnej liczby wpisanej
w komórkę; 
Dowolną potęgę o dowolnej podstawie.

Wskazówka: Skorzystaj z arkusza kalku-
lacyjnego, np. programu OpenOffice Calc,
oraz z możliwości, jakie daje Kreator funkcji.
Zrzut ekranowy przedstawiony po lewej po-
może Ci wykonać to ćwiczenie.
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Arkusz kalkulacyjny
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Ćwiczenie 13 
Wykonaj wykres Twoich ocen ze wszystkich przedmiotów na ko-
niec pierwszego semestru lub na koniec roku. Oblicz średnią
z każdego przedmiotu. Uwzględnij średnią na wykresie.

Wskazówka: Wykorzystaj arkusz kalkulacyjny, np. program Open-
Office Calc, oraz wiedzę i umiejętności zdobyte przez Ciebie przy
wykonywaniu ćwiczenia 9. Zacznij od sporządzenia tabeli.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

Uwaga: Możesz też skorzystać z gotowych
plików uczniowie_imiona oraz nr_buta.

W celu ustalenia kolejności zaznacz komórki
od A1 do B31, a następnie wybierz z menu
polecenie Dane, a z niego – polecenie Sortuj.

Rysunek 9.42.

Rysunek 9.43.

Ćwiczenie 14 
a) Ustal kolejność uczniów z Twojej klasy według rosnącej numeracji obuwia. 

Wskazówka: Niech każda osoba poda Ci numer swojego buta (według ustalonej, jednoli-
tej skali). Wpisz otrzymane dane w arkuszu kalkulacyjnym, np. OpenOffice Calc, zgodnie
z podanym wzorem (patrz: rysunek 9.42.).

Program rozpoznał, że w pierwszym
wierszu arkusza znajdują się nagłówki
poszczególnych kolumn (rubryk). Po-
nieważ zależy nam na ustawieniu
według numeru buta, a nie według
imion, wybierz nowe Kryterium sorto-
wania. Patrz: rysunek 9.43.
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Rysunek 9.44.

Rysunek 9.45.

Widać teraz, że najmniejsze obuwie nosi
Krzysztof (nr 36), a największe – troje uczniów
– Magdalena, Julia i Maksymilian (nr 46).

b) Oblicz, jaki odcinek utworzyłyby stopy Twoich koleżanek i kolegów, gdyby ustawić je
jedna za drugą. 

Wskazówka: Przy sposobie numeracji obuwia użytym w przykładzie numer buta należy
podzielić przez 1,5 (półtora), aby otrzymać długość stopy w centymetrach. Na przykład nu-
merowi buta 42 odpowiada długość stopy 28 cm. W celu znalezienia sumy długości stóp
najpierw znajdź sumę numerów butów wszystkich osób w Twojej klasie. Możesz to zrobić
np. w kolumnie C. W komórce C2 wpisz formułę:

=SUMA(B2:B31)

i otrzymasz taki oto wynik:

Teraz wystarczy kliknąć przycisk OK i otrzy-
masz posortowane dane.

Rysunek 9.46. Rysunek 9.47.

Teraz w kolumnie C, nieco poniżej, wylicz
poszukiwaną sumę długości:

W komórce C5 wpisaliśmy formułę: =C2/1,5

Ostateczny wynik otrzymasz, oczywiście, w centymetrach.
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c) Znajdź jeszcze jedną informację: jaki numer buta po-
wtarza się w Twojej klasie najczęściej. 

Wskazówka: Możesz posłużyć się funkcją statystyczną
WYST.NAJCZĘŚCIEJ, która jest w arkuszu kalkulacyjnym.
W jakiejkolwiek wolnej komórce wpisz formułę:

=WYST.NAJCZĘŚCIEJ(B2:B31)

W rezultacie otrzymasz 39 (sześcioro uczniów ma ten numer
buta).

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi; 

12.1. Algorytm.

Ćwiczenie 15 
a) W arkuszu kalkulacyjnym, np. OpenOffice Calc, utwórz

tabelkę zawierającą kwadraty kolejnych liczb natural-
nych (od 0 do 15):

Wskazówka: Wartość 0 w komórce A2 musisz wpisać
sam, ale kolejne wartości N w kolumnie A powinny być wy-
liczane przez właściwą formułę. Wpisujesz ją w komórce A3
i powielasz w dół aż do 17. wiersza. Formułę obliczającą
kwadrat wpisujesz w komórce B2 i również kopiujesz ją do
samego dołu.

Rysunek 9.48.

Rysunek 9.49.

b) W podobny sposób jak w ćwiczeniu 15 a) utwórz ta-
belki zawierające:

1. Sześciany liczb naturalnych od 0 do 10;
2. Pierwiastki kwadratowe liczb naturalnych od 1 do 10

(z dokładnością do pięciu cyfr po przecinku);
3. Odwrotności liczb naturalnych od 1 do 10 (z dokład-

nością do sześciu cyfr po przecinku);
4. Wartości silni1 dla liczb naturalnych od 1 do 10.

1 N silnia (oznaczana przez N!) to iloczyn kolejnych liczb natural-
nych od 1 do N: N! = 1 · 2 · ... · (N – 1) · N
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Ćwiczenie 16 
Przygotuj w arkuszu kalkulacyjnym tabelkę, w której wpiszesz imiona i nazwiska klientów
oraz stan ich kont, a informacja o ewentualnym debecie będzie wyświetlana automatycznie.
Przykład znajdziesz na rysunku 9.50.

Rysunek 9.50.

Dane w kolumnach A i B wpisz samodzielnie lub skorzystaj z przygotowanego pliku debet.
W komórce C2 wpisz formułę, która w razie potrzeby wyświetli odpowiedni komentarz przy
stanie konta danej osoby. Następnie komórkę C2 powiel w dół do ostatniego wiersza tabeli.
Formuła w C2 wykorzystuje instrukcję warunkową (JEŻELI – dzięki takiej instrukcji można
budować formuły elastyczne, dopasowujące się do określonych danych i sytuacji) do spraw-
dzenia, czy stan konta (komórka w kolumnie B) jest ujemny. Wtedy rezultatem tej formuły jest
tekst “debet”. W przeciwnym razie wynikiem formuły jest pusta komórka – tekst “”:

=JEŻELI(B2<0; “debet”; “”)

Uwaga: W angielskich wersjach arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Excel) zamiast słowa
JEŻELI – należy wpisać słowo IF.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

Wskazówka: Jeśli klient banku wypłacił
z konta więcej, niż na nim miał, wtedy na
jego koncie znajduje się ujemna kwota, czyli
debet (bank zwykle pozwala klientowi na po-
siadanie na koncie debetu w określonej wy-
sokości i przez ograniczony czas).

21
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9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi.

Ćwiczenie 17 
a) W pliku podatki.txt znajdziesz listę kilkunastu podatników wraz z ich dochodami.

Wylicz należny roczny podatek dochodowy dla każdej osoby oraz łączną sumę podat-
ków wszystkich osób. 

Wskazówka: Co roku wszyscy pracujący obywatele naszego kraju odprowadzają podatek
dochodowy do urzędu skarbowego. Polski system podatkowy jest dość skomplikowany,
więc na potrzeby tego ćwiczenia dokonaliśmy znaczącego uproszczenia jego założeń:

Dla osób, których roczny dochód nie przekracza 40 000 zł, podatek wyniesie 20%;
Dla osób o większych dochodach podatek wyniesie 8000 zł plus 30% nadwyżki dochodu
ponad 40 000 zł.

Wykorzystaj instrukcję warunkową JEŻELI.

b) Policz, ile wyniosłyby podatki z ćwiczenia 17 a), gdyby stawki podatku dochodowego
wynosiły odpowiednio 19% oraz 32%?

Ćwiczenie 18 
Wykorzystując arkusz kalkulacyjny, pomóż panu Kowal-
skiemu, który postanowił zbudować dom i nabył w tym celu
pewną ilość materiałów budowlanych, obliczyć następujące
kwoty:

1. Całkowitą wartość zakupionego towaru przy stawce VAT

22% ,

Towar Wartość

Cegły 10 000 zł
Cement 7000 zł
Piasek 3000 zł
Dachówki 8200 zł
Deski 1500 zł
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2. Wartość towaru netto (po odjęciu podatku) ,

3. Wartość towaru przy stawce VAT 7% ,

4. Kwotę, którą powinien zwrócić mu urząd skarbowy .

Wskazówka: W cenę każdego towaru wliczono podatek VAT
w wysokości 22%. Pan Kowalski dowiedział się jednak, że może
starać się w urzędzie skarbowym o zwrot części zapłaconego po-
datku. W poprzednich latach materiały budowlane obłożone były
bowiem stawką podatku VAT w wysokości 7% – i właśnie tę róż-
nicę pomiędzy wartościami towaru przy dwóch różnych stawkach
może otrzymać z urzędu skarbowego. Cennik materiałów bu-
dowlanych znajdziesz w pliku VAT.txt.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi.

Ćwiczenie 19 

23

Wychowawczyni postanowiła zwalczyć plagę
spóźnień i poleciła, aby każdego dnia dyżurny za-
pisywał dokładną godzinę przyjścia ucznia do
szkoły. Jeśli uczeń przyjdzie spóźniony, wtedy przy
jego nazwisku powinno wyświetlić się, o ile się
spóźnił. Przygotuj w arkuszu kalkulacyjnym tabelkę
spóźnień. Przykładową tabelkę dla jednego dnia
zamieszczamy na rysunku 9.51.

Wskazówka: W tabelce można zmieniać czas roz-
poczęcia lekcji (nie zawsze przychodzi się do
szkoły na ósmą). Pamiętaj o sformatowaniu komó-
rek (godzina _ _ : _ _)1. Rozmiar spóźnienia powi-
nien być wyliczany automatycznie. Jeśli uczeń się
nie spóźnił, wtedy nic nie jest wyświetlane. Wyko-
rzystaj instrukcję warunkową (patrz: ćwiczenia 
16–17) i porównaj czas przyjścia danego ucznia
z czasem rozpoczęcia lekcji (w przykładzie: ko-
mórka B2).

Uwaga: Zamiast wpisywać imiona, możesz sko-
rzystać z pliku uczniowie, a godziny przyjścia przy-
gotowaliśmy w pliku godz_przyjscia.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

Rysunek 9.51.

1 W NELinux lub czas _ _ : _ _ w MS Windows.
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Ćwiczenie 20 
Utwórz „trójkątną” tablicę liczb według następującego sposobu: 

W komórce A1 wpisz liczbę 1 i powiel ją aż do komórki A11. 
W komórce B2 wpisz formułę =A1+B1 i powiel tę komórkę w dół do komórki B11.
Komórkę B3 powiel w prawo aż do komórki C3.
Komórkę B4 powiel w prawo aż do komórki D4.
...
Komórkę B11 powiel w prawo aż do komórki K11.

Powinieneś otrzymać rezultat widoczny na rysunku 9.52.:

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

Ćwiczenie 21 
Wykorzystując możliwości arkusza kalkulacyjnego, znajdź następujące informacje na pod-
stawie zawartości przygotowanej tabeli (patrz: rysunek 9.53.):

a) Jaki wzrost ma najwyższa, a jaki najniższa osoba w klasie? 

b) Gdyby wszystkich Twoich kolegów i koleżanki z klasy ułożyć na ziemi na obwodzie

koła, to jaka byłaby jego średnica? 

c) Ile jest osób o wzroście powyżej 165 cm? 

Rysunek 9.52.

Wskazówka: Zauważ, że
w komórce B3 będzie A2+B2,
w B4 będzie A3+B3 itd.

Zapytaj nauczyciela mate-
matyki, jak nazywają się
otrzymane liczby i jaką rolę
mają w matematyce.
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d) Uporządkuj listę osób według wzrostu od najwyższej do najniższej (malejąco). Jeśli
pewna grupa ma taki sam wzrost, wtedy osoby w obrębie tej grupy powinny zostać
uporządkowane alfabetycznie według nazwisk i imion. Podaj personalia najwyższej
i najniższej osoby.

e) Jaka wartość wzrostu powtarza się najczęściej?

f) Narysuj wykres kolumnowy, który pokaże, ile jest osób w następujących przedziałach
wzrostu: 

1. Poniżej 150 cm;
2. Nie mniej niż 150 cm, ale mniej niż 160 cm;
3. Nie mniej niż 160 cm, ale mniej niż 170 cm;
4. Nie mniej niż 170 cm.

Uwaga: Zadbaj o odpowiednie opisanie poszczególnych słupków na wykresie.

g) W tabelce dopisz dodatkową rubrykę Płeć (zawierającą literę M lub K – mężczyzna lub
kobieta). Oblicz teraz średni wzrost chłopców i – oddzielnie – średni wzrost dziewcząt
w klasie.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

Rysunek 9.53.

Wskazówka: Poproś koleżanki i kolegów
z Twojej klasy o podanie wzrostu (w centy-
metrach), a następnie wpisz zebrane dane
w arkuszu kalkulacyjnym, tak jak na ry-
sunku 9.53.

Uwaga: Możesz skorzystać z danych przy-
gotowanych przez nas w plikach ucznio-
wie.txt i wzrost.txt.
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Ćwiczenie 22 
W arkuszu kalkulacyjnym narysuj wykresy następujących funkcji liczbowych y = f (x):

a) y = 3x dla x ∈ 〈-2; 2〉

b) y = –x + 1 dla x ∈ 〈-4; 4〉

c) y =     x + 1 dla x ∈ 〈-5; 5〉

Wskazówka: Zacznij od narysowania wykresu funkcji liniowej, np. y = x + 1 w przedziale
〈-3; 3〉. Wykresem będzie linia prosta, wystarczy zatem wpisać w arkuszu współrzędne
dwóch punktów (na początku i na końcu wybranego przedziału). Dla x równego -3 funkcja
ma wartość -2, natomiast dla x równego 3 osiąga wartość 4. W arkuszu wpisujesz dane jak
na rysunku 9.54.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

1
5

Zaznacz powyższą grupę komórek i włącz Kreator wykre-
sów. Wybierz typ wykresu XY (punktowy), gdyż przygoto-
waliśmy dane w postaci par (x, y – odcięta, rzędna). Możesz
dodać tytuł wykresu i opisy osi, tak aby wykres był jak naj-
bardziej czytelny (patrz: rysunek 9.55.).

Rysunek 9.55.

Rysunek 9.54.
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Ćwiczenie 23 
Utwórz w arkuszu kalkulacyjnym wykresy następujących funkcji y = f (x):

a) y = |x – 1| dla x ∈ 〈-5; 5〉 z odstępem 1,

b) y = |x + 5| dla x ∈ 〈-10; 0〉 z odstępem 1,

c) y = |x| + 2 dla x ∈ 〈-4; 4〉 z odstępem 1,

d) y = |2x| – 4 dla x ∈ 〈-3; 3〉 z odstępem    ,

e) y = ||x| – 2| dla x ∈ 〈-5; 5〉 z odstępem 1.

Wskazówka: Aby otrzymać wykresy bardziej złożonych funkcji, wybieramy większą liczbę
punktów rozmieszczonych gęsto w wybranym przedziale. Określenie „gęsto” oznacza, że
odległości pomiędzy punktami powinny być na tyle małe, aby wystarczająco dokładnie od-
wzorować kształt wykresu funkcji. Na początek rozważmy funkcję y = |x| (wartość bez-
względna z x) i narysujmy jej wykres w przedziale 〈-5; 5〉.

1
2

Rysunek 9.56.

Tworzymy przykładową tabelkę jej wartości, np. w odstę-
pach co 1 – tak jak na rysunku 9.56.

W komórce A3 wpisana jest formuła obliczająca kolejną wartość argumentu funkcji:

=A2+1

W komórce B2 obliczamy wartość funkcji dla danego argumentu. Na przykład w programie
Microsoft Excel postać tej formuły jest następująca:

=MODUŁ.LICZBY(A2)
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Teraz zaznaczamy tabelkę (patrz: rysunek 9.56.) i tworzymy wykres funkcji:

Ćwiczenie 24 
Co to jest „adres względny” w arkuszu kalkulacyjnym? Podaj definicję i przykład.

Adres względny to 

Rysunek 9.57.

Wskazówka: Definicję i przykład
znajdź w Internecie, wykorzystując
znane Ci wyszukiwarki, przykład na
rysunku po prawej.

Po wpisaniu szukanego hasła i za-
znaczeniu opcji Szukaj na stronach
kategorii: język polski – naciśnij kla-
wisz Enter lub kliknij przycisk Szukaj
w Google.

9.1. Co to jest arkusz kalkulacyjny; 
9.2. Jak to si´ robi; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

Rysunek 9.58.
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Następnie pojawi się okno z wynikami poszukiwań dla wpisanego hasła. Jeśli wyników będzie
wiele, możesz zawęzić zakres wyszukiwań, korzystając z opcji Szukanie zaawansowane.

9.2. Jak to si´ robi.

Przykład adresu względnego przed-
stawia rysunek 9.59., w którym za-
znaczona jest aktywna komórka
o adresie E10.

Rysunek 9.59.

Ćwiczenie 25 
Wykonaj proste działanie matematyczne – podziel przez 4 dowolną liczbę, np. 100. Użyj do
tego celu komórek o adresach A1, B1, C1. Wynik ma być wyświetlany w komórce o adre-
sie C1. Następnie zaznacz wszystkie zapisane komórki A1, B1, C1 i skopiuj do komórki po-
czątkowej E10. Sprawdź, co się zmieniło w adresach komórek i czy działanie jest
wykonywane prawidłowo.

Wskazówka: Poniższe zrzuty ekranowe pomogą Ci wykonać ćwiczenie.

Rysunek 9.60. Rysunek 9.61.
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Ćwiczenie 26 
Co to jest „adres bezwzględny” w arkuszu kalkulacyjnym? Podaj definicję i przykład.

Adres bezwzględny to  

Wskazówka: Definicję i przykład znajdź w Internecie, wykorzystując
znane Ci wyszukiwarki, analogicznie do ćwiczenia 24.

9.2. Jak to si´ robi.

Rysunek 9.63.Rysunek 9.62.

9.2. Jak to si´ robi.

Ćwiczenie 27 
Co to jest „adres mieszany” w arkuszu kalkulacyjnym? Podaj definicję i przykład.

Adres mieszany to  

Wskazówka: Definicję i przykład znajdź w Internecie, wykorzystując
znane Ci wyszukiwarki, jak w ćwiczeniu 24. 9.2. Jak to si´ robi.
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9.2. Jak to si´ robi.

Rysunek 9.64. Rysunek 9.65.

Rysunek 9.66. Rysunek 9.67.

Ćwiczenie 29 
Do komórki o adresie E10 wpisz formułę =C1*D$1. Zaznacz zajęte komórki i skopiuj do ko-
mórki o adresie E10, a następnie sprawdź, co się zmieniło. Znajdź adres komórki, w której
po wpisaniu odpowiedniej wartości nastąpi prawidłowe przeliczenie i zmieni się wynik w ko-
mórce o adresie I10.

Wskazówka: Zrzuty ekranowe na następnej stronie pomogą Ci wykonać ćwiczenie.

Ćwiczenie 28 
Wykonaj proste działanie matematyczne analogicznie do ćwiczenia 25, mnożąc wynik z ad-
resu C1 przez 5. Wykorzystaj do tego znane Ci już z ćwiczenia 26 adresowanie bezwzględne
komórek. W komórce o adresie E1 wpisz formułę =G10*$D$1. Następnie zaznacz wszyst-
kie wypełnione komórki i skopiuj do komórki początkowej o adresie E10.
Sprawdź, co się zmieniło w adresach komórek i zmień w komórce o adresie H10 wartość
5 na 10. Nastepnie sprawdź, czy zmieni się wynik w komórce I10, a jeśli nie, to zmień war-
tość w komórce o adresie D1. Porównaj wyniki.

Wskazówka: Poniższe zrzuty ekranowe pomogą Ci wykonać ćwiczenie.
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Komórka o adresie H1, widoczna na rysunku
9.70., jest tą, której szukałeś.

Rysunek 9.68. Rysunek 9.69.

Rysunek 9.71.

Rysunek 9.73.

Rysunek 9.70.

Ćwiczenie 30 
Do komórki o adresie E10 wpisz formułę =C1*$D1. Zaznacz wszystkie zajęte komórki i sko-
piuj do komórki o adresie E10, a następnie sprawdź, co się zmieniło. Znajdź adres komórki,
w której po wpisaniu odpowiedniej wartości nastąpi prawidłowe przeliczenie i zmieni się
wynik w komórce o adresie I10.

Wskazówka: Poniższe zrzuty ekranowe
pomogą Ci wykonać ćwiczenie.

Szukany przez Ciebie adres komórki to D10.

Rysunek 9.72.
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Ćwiczenie 31 
Napisz, jak nazywa się metoda adresowania komórek, która została użyta w ćwiczeniach
29 i 30.

Wskazówka: Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w ćwiczeniu 27.

Ćwiczenie 32 
Wykorzystując znane metody adresowania komórek, oblicz swoją średnią ocen z dowol-
nego przedmiotu. Dane, czyli Twoje oceny, wpisz w komórkach, zaczynając np. od A1 do
A20 w arkuszu pierwszym. Wynik powinien być wyświetlany w arkuszu drugim.
Do komórki, w której wyświetlany będzie wynik w arkuszu drugim, dołącz adres dowolnej
strony lub portalu internetowego, np. www.wp.pl

Uwaga: Zmieniając tylko dane w obszarze komórek od A1 do A20 w arkuszu pierwszym,
masz gotowy szablon do obliczania średniej ocen z dowolnego przedmiotu.

Wskazówka: Poniższe zrzuty ekranowe pomogą Ci wykonać ćwiczenie.

Rysunek 9.75.Rysunek 9.74.

cwiczenia_09:Layout 1  14.1.2010  11:20  Strona 33



Arkusz kalkulacyjny

34

Po zaznaczeniu obszaru od A1 do A20 naciśnij Enter.

Gdy klikniesz raz na wyniku średniej, to zostaniesz połączony z adresem stro-
ny www.wp.pl i jeśli Twój komputer będzie podłączony do Internetu, w prze-
glądarce internetowej otworzy się strona o podanym wcześniej adresie.

Rysunek 9.76. Rysunek 9.77.

Rysunek 9.78. Rysunek 9.79.

Rysunek 9.81.

9.2. Jak to si´ robi.

Rysunek 9.80.
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10. Grafika i prezentacje

Ćwiczenie 1 
a) Scharakteryzuj krótko każdy z podanych formatów plików z grafiką.

TIFF –

GIF –

BMP –

PNG –

JPG –

b) Który, Twoim zdaniem, jest najlepszy do kompresji obrazu? Odpowiedź uzasadnij.

Wskazówka: Podpowiedzi szukaj w Internecie.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

Ćwiczenie 2 
Korzystając z systemu operacyjnego MS Windows lub NELinux, umieść na pulpicie dowolne
zdjęcie, a następnie wykonaj zrzut ekranowy. Otwórz zrzut w dowolnym edytorze graficznym
i zapisz go w różnych dostępnych formatach. Porównaj wielkość i jakość plików.
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Wskazówka: Zrzut ekranowy wykonasz za pomocą klawisza opisanego jako Print
Screen/SysRq lub Print Scrn/SysRq. Następnie wklej zawartość do programu graficznego.
Poniższe zrzuty ekranowe pomogą Ci w wykonaniu zadania.

Rysunek 10.2.Rysunek 10.1.

Rysunek 10.3.

Pierwsze okno przedstawia zrzut ekranowy
ze zdjęciem klifu. Następny krok: wytnij
samo zdjęcie w programie i zapisz jako
JPG, nazwa pliku klif1. To będzie Twój plik
źródłowy.

Zapisz teraz plik źródłowy we wszystkich
dostępnych formatach wyświetlanych w li-
ście opcji Zapisz jako. 
Uwaga: Zapisu dokonaj w utworzonym
wcześniej katalogu FOTKI klif.

Wielkości zapisanych plików przedstawia zrzut ekranowy na rysunku 10.3. Teraz możesz
porównać jakość obrazów utworzonych z pliku źródłowego – porównanie przedstawia kom-
pilacja ilustracji na rysunku 10.4.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

a) b)

c) d)
Rysunek 10.4. a) JPEG, b) mapa bitowa 469 kB, 
c) mapa bitowa 234 kB, d) mapa bitowa 58,6 kB

cwiczenia_10:Layout 1  14.1.2010  11:27  Strona 36



Grafika i prezentacje

Ćwiczenie 3 
Sprawdź, jaką największą rozdzielczość możesz ustawić na swoim monitorze. Wykorzystaj
do tego narzędzia programowe zainstalowane w komputerze.

Wskazówka: W Panelu sterowania wybierz Ekran i otwórz jego Właściwości.

W oknie Właściwości: Ekran widzisz możliwość zmiany Rozdzielczości ekranu za pomocą
suwaka (Mniej > Więcej). W tym przykładzie maksymalna wartość wynosi 1600 × 1200 pi-
kseli, a najwyższa Jakość kolorów to 32 bity.

Rysunek 10.5.–10.6.
10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;

10.2. Grafika wektorowa.

Ćwiczenie 4 
Przetestuj różne ustawienia monitora i oceń, które z nich najbardziej Ci odpowiada. Uza-
sadnij dlaczego.

Wskazówka: Na stronie 38 są przykłady trzech rozdzielczości ekranu, jakość kolorów
32 bity. Zauważ, jak wraz ze zmniejszaniem rozdzielczości ekranu rośnie wielkość obrazka.

37

Uwaga: Prawidłowe wyświetlanie parametrów Ustawienia właściwości ekranu jest uwarun-
kowane wcześniejszym prawidłowym zainstalowaniem sterowników do karty graficznej.
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Ćwiczenie 5 
Uruchom dowolną edukacyjną grę komputerową, w której można zmieniać ustawienia pa-
rametrów ekranu.
Następnie dokonaj zmiany ustawień ekranu w grze. Podaj wartości dwóch ustawień i napisz,
przy którym z nich jakość obrazu jest lepsza.

1. ustawienie: 

2. ustawienie: 

Wskazówka: Dla przykładu wykonano dwa ustawienia rozdzielczości ekranu. Zrzut ekranu
na rysunku 10.10. przedstawia ustawienie rozdzielczości 800 × 600, a drugi – 1280 × 1024.
W obu wypadkach zachowano takie samo ustawienie wyświetlania detali.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

Rysunek 10.7.
1600 × 1200/32 bity

Rysunek 10.9.
800 × 600/32 bity

Rysunek 10.8.
1024 × 768/32 bity

Rysunek 10.11.Rysunek 10.10.
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Ćwiczenie 6 
Korzystając z wybranego edytora graficznego, narysuj dowolny obrazek i ustaw go jako ta-
petę pulpitu, przy ustawieniu maksymalnej i minimalnej rozdzielczości ekranu. Oceń, która
opcja bardziej Ci odpowiada. Podaj rozdzielczości, odpowiedź uzasadnij.

Wskazówka: Możesz skorzystać np. z programu Paint w MS
Windows, edytora graficznego z płyty NELinux lub edytora po-
branego z Internetu. 10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;

10.2. Grafika wektorowa.

Ćwiczenie 7 
Za pomocą dowolnego edytora graficznego (patrz: wskazówka w ćwiczeniu 6) dokonaj edy-
cji zdjęcia, zwiększając jego rozdzielczość. Podaj obie rozdzielczości i oceń, czy uzyskana
jakość jest lepsza od oryginału.

Wskazówka: Do wykonania ćwiczenia możesz wykorzystać dowolne zdjęcie, w przykładzie
użyliśmy znanego Ci już klifu. Przykładowej edycji dokonaliśmy, korzystając z pobranego
z Internetu darmowego edytora Pixia.

39

cwiczenia_10:Layout 1  14.1.2010  11:27  Strona 39



Grafika i prezentacje

40

Zmniejsz zdjęcie, zachowując proporcje jego wartości oryginalnej, czyli z 800 × 600 pikseli
na 600 × 450 pikseli. Przedstawia to zrzut ekranowy na rysunku 10.13.

Rysunek 10.13.Rysunek 10.12.

Ćwiczenie 8 
Korzystając z dowolnego, np. pobranego z Internetu, programu do obróbki obrazu, sprawdź,
co za pomocą wbudowanych w ten program narzędzi możesz zrobić z dowolnym zdjęciem.
Końcowy efekt zapisz na dysku jako plik w formacie JPG.

Wskazówka: Oto kilka przykładowych zmian w oryginalnym zdjęciu. Pierwszy zrzut ekra-
nowy przedstawia oryginalne zdjęcie otwarte w programie Pixia.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

Rysunek 10.14.
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Rysunek 10.15.

41

Rysunek 10.16.

Rysunek 10.18.Rysunek 10.17.

Rysunek 10.19. Rysunek 10.20.
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Ćwiczenie 9 
Przygotuj prezentację na temat związany z Twoją miejscowością. Skorzystaj z programu do
tworzenia prezentacji komputerowych. Zachowaj zasady, które poznałeś w podręczniku – nie
musisz wszystkiego „upychać” na jednym slajdzie. Czas trwania prezentacji to około 10 min.

Wskazówka: Ćwiczenie proponujemy wykonać najpierw w systemie operacyjnym MS Win-
dows, posługując się programem MS PowerPoint – rysunek 10.23. przedstawia otwarte
pierwsze okienko kreatora prezentacji. Zwróć uwagę na polecenia wyświetlane na ekranie
– podają, jakie podstawowe czynności powinieneś kolejno wykonać, tworząc prezentację.
Na przykład: kliknij, aby dodać tytuł, podtytuł, notatki…

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

Rysunek 10.21.

Rysunek 10.23.

Rysunek 10.22.

Dla porównania na rysunku 10.24. pokazujemy
Ci program do tworzenia prezentacji z pakietu
OpenOffice w systemie operacyjnym NELinux.
Jest tak samo przyjazny dla użytkownika jak
popularny PowerPoint i równie łatwo – na pod-
stawie gotowego szablonu – wykonasz w nim
to ćwiczenie.
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10.3. Prezentacje komputerowe.

Rysunek 10.24.

Rysunek 10.25.

Ćwiczenie 10 
a) Narysuj tablicę „Uwaga, zły pies” w technice grafiki wektorowej oraz rastrowej i po-

równaj wygląd tych tablic przy dużym powiększeniu.

Wskazówka: Otwórz program OpenOffice Draw dołączony na płycie CD-ROM NELinux.
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Rysunek 10.26. Rysunek 10.27.

Rysunek 10.28. Rysunek 10.29.

Rysunek 10.30.

Korzystając z narzędzia Prostokąt zaokrąg-
lony, najpierw utwórz tablicę pod napis.

Zmień grubość linii obrzeża prostokąta na
0,5 cm.

Zaznacz tekst i zmień wielkość czcionki tak,
aby napis dobrze wypełnił tablicę. 

Wpisz tekst w tablicę.

Następnie Eksportuj rysunek do formatu ra-
strowego BMP (Windows Bitmap). 
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Wstaw teraz do swojego rysunku obraz z pliku – ten, który został zapisany w formacie
rastrowym uwagazlypies.bmp

Rysunek 10.31. Rysunek 10.32.

Rysunek 10.33. Rysunek 10.34.

Rysunek 10.35. Rysunek 10.36.

Przesuń wstawiony obraz tak, aby widzieć
oryginalną tablicę w formacie wektorowym
obok tablicy w formacie rastrowym.

Korzystając z narzędzia Powiększenie, po-
większ obraz tak, aby zaobserwować róż-
nice w jakości obrazu wektorowego po lewej
i rastrowego po prawej stronie.
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b) Na podstawie wykonanego ćwiczenia 10 a) napisz, czy projektując tablice z napisami
(np. z nazwami ulic), należy korzystać z wektorowej, czy z rastrowej techniki tworzenia
obrazów. Odpowiedź uzasadnij.

Ćwiczenie 11 
Wykonaj prezentację na temat patrona swo-
jego gimnazjum lub zespołu szkół, wyko-
rzystując odpowiednie oprogramowanie
z płyty NELinux.

Wskazówka: Uruchom program do tworze-
nia prezentacji OpenOffice Impress.

Wybierz Pustą prezentację, następnie do-
bierz Tło prezentacji oraz określ sposób po-
jawiania się kolejnych stron prezentacji (typ
przejścia slajdu).

Rysunek 10.37.

Wskazówka: Zobacz
zrzut ekranowy obok.

Rysunek 10.39. Rysunek 10.40.

Rysunek 10.38.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.
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10.3. Prezentacje komputerowe.

Rysunek 10.41.

Rysunek 10.43.

Rysunek 10.42.

Rysunek 10.44.

Rysunek 10.45. Rysunek 10.46.

Dodaj kolejną stronę prezentacji, klikając
przycisk dodaj Slajd.

Na projektowanej stronie prezentacji umieść
wybrany tekst lub grafikę.

Po utworzeniu kilku stron uruchom Pokaz slajdów, aby obejrzeć prezentację na całym ekranie.
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Ćwiczenie 12 
a) Napisz, jaki rodzaj grafiki, rastrowa czy wektorowa, nadaje się najlepiej do umieszcze-

nia na stronie WWW ze względu na wielkość plików. Uzasadnij odpowiedź.

Wskazówka: Korzystając z programu OpenOffice Draw, narysuj dowolny obrazek i zapisz
go w formacie rastrowym JPG oraz wektorowym SWF.

Uruchom przeglądarkę internetową SeaMonkey i otwórz w niej oba pliki (my nazwaliśmy je
usmiech.jpg oraz usmiech.swf).

Rysunek 10.47. Rysunek 10.48.

Rysunek 10.49. Rysunek 10.50.

Zwróć uwagę, jaki rozmiar mają pliki rastrowe JPG, a jaki wektorowe SWF.

cwiczenia_10:Layout 1  14.1.2010  11:27  Strona 48



Grafika i prezentacje

b) Napisz, jaki rodzaj grafiki, rastrowa czy wektorowa, nadaje się najlepiej do umieszcze-
nia na stronie WWW ze względu na sposób wyświetlania w przeglądarce. Odpowiedź
uzasadnij.

Wskazówka: Otwórz w przeglądarce SeaMonkey zapisane uprzednio pliki usmiech.jpg
i usmiech.swf. Zwróć uwagę, jak zachowuje się otwarty obraz podczas zmiany wielkości
okna przeglądarki. 

Jak zauważyłeś, obraz JPG może być ucięty, gdy okno przeglą-
darki jest za małe, a obraz wektorowy skaluje się automatycznie
– dopasowuje się do wielkości okna przeglądarki.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

49

Rysunek 10.51. Rysunek 10.52.

Rysunek 10.53. Rysunek 10.54.
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Ćwiczenie 13 
Narysuj dowolny obrazek w programie
OpenOffice Draw i zapisz go w kilku różnych
formatach pliku. Sprawdź, które formaty
można otworzyć w przeglądarce internetowej.

Wskazówka: Wykorzystaj funkcję Ekspor-
tuj w programie Draw i wybierając różne for-
maty pliku, zapisz kolejne wersje swojego
rysunku.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

Rysunek 10.55.

Wskazówka: Korzystając z przeglądarki in-
ternetowej, otwórz stronę http://pl.wikipe-
dia.org i wyszukaj na niej informacje
o plikach JPG i BMP.

Rysunek 10.56.

Ćwiczenie 14 
Zapisz dowolny obrazek w formacie BMP i JPG. Wyjaśnij, dlaczego ich rozmiar na dysku jest
inny, mimo że oba formaty są rastrowe.
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Wskazówka: Korzystając z prze-
glądarki internetowej SeaMonkey,
przejdź na stronę http://video.go-
ogle.pl
Obejrzyj kilka filmów i, zmieniając
wielkość okna przeglądarki, zwróć
uwagę na ich jakość przy różnych
powiększeniach.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.Rysunek 10.58.

Rysunek 10.57.

Ćwiczenie 15 
Filmy wideo są zapisywane jako ciąg obrazów rastrowych wyświetlanych z prędkością
25 obrazów na sekundę. Aby przesyłać tyle obrazów przez Internet, należałoby mieć szybkie
połączenia albo zmniejszyć rozdzielczość filmów. Napisz, czy filmy w małej rozdzielczości
mogą być przesyłane przez Internet i czy mogą zastąpić obraz telewizyjny.
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Ćwiczenie 16 
Sprawdź, w jakiej rozdzielczości jest zapisany film.

Wskazówka: Korzystając z przeglądarki internetowej SeaMonkey, otwórz stronę
http://www.fos.pl/ i z zakładki „Do pobrania” pobierz film edukacyjny, zapisując go na pul-
picie komputera.

Otwórz plik filmowy AVI i sprawdź, klikając Właściwości pliku z menu Odtwarzacz, jaką roz-
dzielczość ma odtwarzany film.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

Ćwiczenie 17 
Napisz, jakie rodzaje kompresji stosuje się przy kodowaniu filmów wideo.

Wskazówka: Korzystając z przeglądarki internetowej Sea-
Monkey, otwórz stronę http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:
Kodeki_obrazu i przeczytaj informacje o kodowaniu, np. DivX
i MPEG.

Rysunek 10.59.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa;

Dodatek F. Słowniczek.
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Ćwiczenie 18 
W dowolnym programie graficznym (np. z grupy programów na płycie CD-ROM dołączonej
do podręcznika):

a) Narysuj uproszczony herb miejscowości, w której mieszkasz.

b) Utwórz kompozycję pod tytułem:

Tęcza w górach;
Światła wielkiego miasta;
Gniew oceanu;
Zimowy krajobraz.

c) Narysuj logo swojej ulubionej marki samochodu.
10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;

10.2. Grafika wektorowa.

Ćwiczenie 19 
Narysuj paletę kolorów RGB.

Łącząc kolory podstawowe w modelu RGB (czerwony/zielony/niebieski), możemy uzyskać
dowolny kolor na ekranie komputera. Na przykład: mieszając barwę czerwoną i niebieską
(obie w pełnym nasyceniu), otrzymamy kolor purpurowy.

W tabelce na str. 54 znajdziesz przykładowe połączenia barw składowych z podanymi stop-
niami nasycenia (100% oznacza pełne nasycenie, natomiast 0% to brak danej składowej).
Wolną kratkę po prawej stronie wypełnij kolorem, jaki uzyskuje się z połączenia danych skła-
dowych (możesz w tym celu użyć pisaków, farb wodnych, kredek lub – w ostateczności –
wpisać odpowiednią nazwę koloru).
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Ćwiczenie 20 
W dowolnym programie graficznym (np. wybranym do wykonania ćwiczenia 18) narysuj po
jednym z każdego rodzaju znaków drogowych, np.:

Skrzyżowanie dróg (znak ostrzegawczy);
Zakaz wjazdu (znak zakazu);
Nakaz jazdy prosto (znak nakazu);
Droga z pierwszeństwem przejazdu (znak informacyjny).

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

Lp.
Składowe RGB

Otrzymany kolor
Czerwony Zielony Niebieski

1 100% 0% 100%
2 100% 100% 100%
3 50% 50% 50%
4 0% 0% 0%
5 100% 100% 0%
6 100% 0% 0%
7 100% 50% 50%
8 50% 100% 100%

Ćwiczenie 21 
W dowolnym programie graficznym, np. OpenOffice Draw 
lub MS Paint, zaprojektuj:

a) Bombkę na bożonarodzeniową choinkę.

b) Wielkanocną pisankę.
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Ćwiczenie 22 
Utworzone pliki graficzne można łączyć jak klatki filmu w proste animacje. 

Uwaga: Obrazki powinny być tej samej wielkości.

Do tworzenia takich animacji służy wiele łatwych w użyciu programów, które nieodpłatnie
można pobrać z Internetu (np. Gif Animator). Wynikiem łączenia obrazków jest plik w for-
macie GIF, który można oglądać, używając dowolnej przeglądarki internetowej.

a) Połącz w jedną animację cztery kolejne obrazki przedstawiające sygnalizator z sygna-
łami świetlnymi do kierowania ruchem. 

Wskazówka: Możesz skorzystać z gotowych obrazów (mapa bitowa – BMP) z folderu syg-
nalizator, które umieściliśmy na płycie CD-ROM.

sygnalizator 1 sygnalizator 4sygnalizator 2 sygnalizator 3

b) Przygotuj animacje przedstawiające:

Stopniowe pojawianie się i znikanie dowolnego napisu;
Rozwój dowolnej rośliny (np. połączony z jej zakwitnięciem);
Odciski stóp pojawiające się kolejno na śniegu;
Kapiącą wodę.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

55
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10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

10.1. Grafika rastrowa, czyli bitmapy;
10.2. Grafika wektorowa.

Ćwiczenie 24 
W dowolnym programie graficznym (patrz: ćwiczenie 18) narysuj ilustracje czterech pór roku
podobne do przedstawionych poniżej.

Ćwiczenie 23 
Wpisz: P – prawda lub F – fałsz.

1. Łatwiej przerobić grafikę wektorową na rastrową niż odwrotnie. [ ]

2. Plik w formacie wektorowym zajmuje zwykle mniej miejsca 

na dysku niż plik rastrowy. [ ]

3. Monitor komputera jest w sposób naturalny 

przystosowany do wyświetlania grafiki wektorowej. [ ]

.
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11. Bazy danych

Ćwiczenie 1 
Napisz, czym różni się wyszukiwanie w bazach danych od szukania słowa w popularnej
aplikacji (programie komputerowym), np. edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym.

Wskazówka: Omów pojęcie „indeks”.

11.1. Szybkie szukanie; 
11.2. Indeks, skorowidz i katalog biblioteczny.

Ćwiczenie 2 
Utwórz w bazie danych (np. OpenOffice.ux.pl Base – patrz: płyta CD-ROM dołączona
do podręcznika) tabelę ocen zawierającą listę uczniów Twojej klasy wraz z ich ocenami
z zachowania.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz wpisywać do tabeli imion i nazwisk kolegów z klasy, możesz
skorzystać z gotowego pliku z nazwiskami uczniów dostępnego w pliku uczniowie na
wspomnianej płycie CD-ROM. Oceny znajdziesz w pliku zachowanie (uwaga: zamień je na
cyfry, nieodpowiednie – 2, poprawne – 3, dobre – 4, wzorowe – 5). Zrzuty ekranowe na ry-
sunkach 11.1.–11.4. pokażą Ci krok po kroku, jak wykonać ćwiczenie.
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Uruchom program Open-
Office Base i utwórz projekt
tabeli.

11.1.–11.6. Bazy danych.

Wpisz kolejne nazwy pól
i określ typ pola. Dodatkowo
kliknij prawym klawiszem na
pierwszym wierszu i ustaw
dla niego oznaczenie klucz
główny. Następnie zapisz 
tabelę.

Otwórz zaprojektowaną ta-
belę (patrz: rysunek 11.3.)
i wypełnij właściwe pola
(patrz: rysunek 11.4.).

Rysunek 11.1.

Rysunek 11.3.

Rysunek 11.4.

Rysunek 11.2.
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Ćwiczenie 3 
Wykorzystując tabelę ocen z ćwiczenia 2, utwórz w bazie danych (np. OpenOffice.ux.pl
Base) kwerendę, która wyświetli nazwiska uczniów w kolejności zależnej od oceny z za-
chowania (przyjmij rosnący porządek sortowania, czyli od oceny najgorszej do najlepszej).

Wskazówka: Użyj kreatora kwerendy. Zrzuty ekranowe na rysunkach 11.5.–11.7. ułatwią Ci
wykonanie ćwiczenia.

11.1.–11.6. Bazy danych.

Rysunek 11.5.

Rysunek 11.6.

Rysunek 11.7.

Najpierw wybierz pola ko-
lumny do kwerendy (patrz:
rysunek 11.5.), a następnie
określ sposób sortowania
ze względu na oceny (patrz:
rysunek 11.6.).

Zakończ tworzenie kweren-
dy_oceny i otwórz ją w try-
bie podglądu – powinieneś
zobaczyć tabelę posorto-
waną według uczniowskich
ocen z zachowania.
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Ćwiczenie 4 
a) W bazie danych (np. OpenOffice.ux.pl Base) utwórz tabelę zawierającą listę filmów

w osiedlowej wypożyczalni z wymaganymi polami tytuł filmu i reżyser.

Wskazówka: Wykorzystaj wiedzę i umiejętności zdobyte przy wykonywaniu ćwiczeń 2 i 3.
Jeśli nie chcesz wpisywać tytułów, skorzystaj z gotowego pliku filmy, który umieściliśmy na
płycie CD-ROM dołączonej do podręcznika. Nazwiska reżyserów znajdziesz w Internecie.

b) Utwórz relacje pomiędzy ocenami uczniów a wypożyczonymi filmami. Stwórz kwe-
rendę, która wyświetli, jakie filmy wypożyczyli uczniowie z najlepszymi ocenami. 

Wskazówka: Zobacz projekt relacji na zrzucie ekranowym zamieszczonym na rysunku 11.8.

Rysunek 11.8.

c) Sporządź raport wyświetlający imię i nazwisko każdego
z uczniów wraz z jego ocenami z zachowania i wypoży-
czonymi filmami.

Ćwiczenie 5 
Stwórz formularze do wprowadzania nowych filmów w osiedlowej wypożyczalni (tytuł,
reżyser, rok produkcji).

11.1.–11.6. Bazy danych.
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Wskazówka: Aby uzyskać dokładne
wskazówki, skorzystaj z pomocy w pro-
gramie OpenOffice Base oraz z Kreatora
formularzy (patrz: rysunek 11.9.).

11.1.–11.6. Bazy danych.

11.1.–11.6. Bazy danych.

Rysunek 11.9.

Ćwiczenie 6 
Napisz, jaki rodzaj bazy danych wykorzystuje się najczęściej przy tworzeniu stron WWW
opartych na Linuksie.

Wskazówka: Zajrzyj na internetową stronę http://pl.wikipedia.org/wiki/MySQL.

Ćwiczenie 7 
Odpowiedz, czy wyszukiwarki internetowe znają całą treść wszystkich stron internetowych.

TAK [ ] NIE [ ]

Wskazówka: Przeczytaj artykuł google-jak-dziala-
najpopularniejsza-wyszukiwarka-internetowa-na-swiecie?
na stronie serwisu telekomunikacyjnego WWW.telix.pl
http://www.telix.pl/artykul

11.5. Jak działajà wyszukiwarki; 
11.6. Słowa kluczowe, 

czyli jak szukaç i daç si´ znaleêç.

61
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Ćwiczenie 8 
Opisz, jak powstaje baza danych wyszukiwarek internetowych, takich jak np. Google.

Wskazówka: Zwróć uwagę na hasła „słowa kluczowe”, „indeksowanie”.

Ćwiczenie 9 
Uporządkuj chronologicznie (od najwcześniejszej do najpóźniejszej), kierując się czasem
akcji, listę książek, w których opisane są przygody bohaterów Gwiezdnych wojen. 

Uwaga: Listę znajdziesz w pliku starwars. 

Tytuły na liście nie są ustawione chronologicznie, ponieważ na filmową sagę Gwiezdne
wojny, amerykańskiego reżysera i producenta George’a Lucasa, składa się sześć filmów,
a książek jest więcej. Pierwszy powstał film Nowa nadzieja, który stanowi czwartą część
sagi. Niektóre książki (np. Nowa nadzieja i Imperium kontratakuje) odpowiadają konkretnym
filmom, ale większość opisuje zdarzenia nieznane z filmów. Ich chronologia została usta-
lona względem książki i filmu Nowa nadzieja w postaci różnicy w latach, np. „5” oznacza, że
akcja książki dzieje się pięć lat później. Liczby ujemne oznaczają zdarzenia odpowiednio
wcześniejsze.

11.5. Jak działajà wyszukiwarki; 
11.6. Słowa kluczowe, 

czyli jak szukaç i daç si´ znaleêç.
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Wskazówka: Wykonaj to ćwiczenie przy użyciu różnych narzędzi – programu do obsługi
baz danych, arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu.

Autor Tytuł Różnica lat 

George Lucas Nowa nadzieja 0

Terry Brooks Część I. Mroczne widmo –32

Kevin J. Anderson Władcy Mocy 11

. . .

Vonda N. McIntyre Kryształowa Gwiazda 14

Ćwiczenie 10 
a) Utwórz plik bazy danych z tabelą zawierającą informacje o składzie drużyny sportowej.

Wskazówka: W pliku futbol znajdziesz skład drużyny piłkarskiej (możesz też wpisać dane
swojej ulubionej drużyny, niekoniecznie piłkarskiej).

11.1.–11.6. Bazy danych.

11.1.–11.6. Bazy danych.

b) Zaprojektuj kwerendy wyświetlające następujące dane.

Listę wszystkich zawodników posortowaną alfabetycznie według nazwisk;
Listę pseudonimów zawodników urodzonych przed rokiem 1980.

Rysunek 11.10.
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Ćwiczenie 11 
Twoim zadaniem jest utworzenie pliku bazy danych zawierającego listę płyt (wykonawca,
tytuł, rok wydania) oraz uporządkowanie jej następująco:

Chronologicznie według lat wydania;
Alfabetycznie według wykonawców (w drugiej kolejności alfabetycznie według tytułów płyt).

Uwaga: W pliku wykonawca na płycie CD-ROM dołączonej do podręcznika znajdziesz listę
wybranych albumów wraz z latami ich wydania:

Wykonawca Tytuł Rok 

Robbie Williams Intensive Care 2005

Avril Lavigne Let Go 2002

Craig David 7 Days 2000

Coldplay X&Y 2005

T.Love Antyidol 1999

. . .

Myslovitz Miłość w czasach popkultury 1999

Ćwiczenie 12 
a) Załóż plik bazy danych zawierający trzy tabele dziennika: Uczniowie, Język polski oraz

Matematyka, i wprowadź do nich dane (imiona, nazwiska, oceny z przedmiotów – patrz:
wskazówka). W każdej tabeli dodaj pole o nazwie ID (kolejny numer ucznia w dzienniku)
jako klucz podstawowy.

b) Utwórz relacje typu jeden do jednego pomiędzy tabelami:

11.1.–11.6. Bazy danych.

Rysunek 11.11.
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c) Utwórz kwerendę przedstawiającą listę uczniów z kolejnymi numerami oraz ocenami
z obydwu przedmiotów.

11.1.–11.6. Bazy danych.

Rysunek 11.12.

Wskazówka: Pliki uczniowie, j.polski, matematyka potrzebne do wykonania tego ćwicze-
nia są gotowe na płycie CD-ROM dołączonej do podręcznika. W klasie mamy 30 uczniów.
Ich personalia (w kolejności alfabetycznej według nazwisk) zapisaliśmy w pliku uczniowie.
W każdej linijce znajduje się imię ucznia oraz jego nazwisko, oddzielone znakiem tabulacji:

Paulina Andrzejewicz
Aleksander Bogacz
Jakub Chmielowski
. . .
Izabela Zduńska

W pliku j.polski znajdują się oceny uczniów
z języka polskiego:

3+ 4 5
4 4 4 2
5 4 4–
. . .
3 5 4 2

W pliku matematyka zapisane są oceny
uczniów z matematyki:

4 4 4 4
5 4 3 4
3 3 5
. . .
4 5 4–

Uwaga: Kolejność zapisów w plikach z ocenami odpowiada kolejności uczniów w pliku
uczniowie.txt.
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Ćwiczenie 13 
a) Opracuj bazę danych zawierającą informacje o uczniach i wychowawcach pewnego

gimnazjum sportowego, którzy wybierają się na zieloną szkołę. 
Do gimnazjum uczęszcza 360 uczniów – ich personalia znajdziesz w pliku uczniowie
i wychowawcy na płycie CD-ROM dołączonej do podręcznika. Opiekę nad młodymi
sportowcami sprawuje 12 wychowawców, wymienionych w pliku wychowawcy. Załóż
plik bazy danych zawierający tabele „Uczniowie” oraz „Wychowawcy” i wczytaj tam
dane z powyższych plików. Utwórz kwerendy podające następujące informacje:

1. Ile jest uczennic o imieniu Ewa?
2. Jakie są nazwiska uczniów o imieniu Marcin (listę uporządkuj alfabetycznie)?
3. Jakie imię ucznia występuje najczęściej?
4. Ile jest osób, których imię i nazwisko zaczyna się na tę samą literę?

Wskazówka: Zauważ, że każda osoba, zarówno uczeń, jak i nauczyciel, ma unikalny iden-
tyfikator (kolejny numer).

b) Utwórz tabelę „Opieka” zawierającą informacje o tym, kto jest opiekunem danego
ucznia. Następnie utwórz odpowiednie powiązania pomiędzy tą tabelą a tabelami
„Uczniowie” i „Wychowawcy”. Znajdź odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jak nazywa się wychowawca Jakuba Kowalewskiego?
2. Który z wychowawców opiekuje się największą liczbą uczniów?
3. Ilu uczniów (łącznie) znajduje się pod opieką wychowawczyń?

Wskazówka: Potrzebne informacje o opiekunach znajdziesz w pliku opieka – każdemu
uczniowi przypisano jednego wychowawcę, natomiast każdy wychowawca opiekuje się
większą liczbą uczniów.

11.1.–11.6. Bazy danych.

Ćwiczenie 14 
a) Utwórz plik bazy danych zawierający tabelę Figury, złożoną z następujących pól: ID

(kolejny numer figury, klucz podstawowy), Nazwa, Liczba kątów, Foremna (pole typu
Tak/Nie informujące, czy dana figura jest wielokątem foremnym) oraz Rysunek (pole za-
wierające hiperłącze do pliku z rysunkiem danej figury).
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W katalogu figury na płycie CD-ROM dołączonej do podręcznika znajdziesz
rysunki 13 figur geometrycznych (pliki w formacie WMF). Obok zamiesz-
czamy przykładowy rysunek sześciokąta foremnego zapisany w pliku sze-
sciokat_foremny.wmf. Same nazwy figur znajdziesz w pliku figury_1. 

Rysunek 11.13.

Rysunek 11.14.

Rysunek 11.15.

b) Utwórz kwerendę Czworokąty wyświet-
lającą nazwy wszystkich figur o takiej
liczbie kątów. 

Wskazówka: Na zrzutach ekranowych po-
kazujemy przykładowy projekt i rezultat
działania takiej kwerendy (po prawej).

Rysunek 11.16.

Rysunek 11.17.

c) Utwórz kwerendę Wielokąty foremne
wyświetlającą nazwy i hiperłącza do ry-
sunków wszystkich figur foremnych. 

Wskazówka: Na zrzutach ekranowych
przedstawiamy przykładowy projekt i rezul-
tat działania takiej kwerendy (po prawej).

Wskazówka: Po kliknięciu na hiperłącze
Rysunek powinien zostać wyświetlony obraz
(rysunek) danej figury.
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d) Do kwerendy z poprzedniego punktu dodaj Sortowanie figur foremnych względem
liczby kątów (od trójkąta do sześciokąta). 

Wskazówka: Projekt takiej kwerendy mógłby wyglądać tak, jak na rysunku poniżej.

Ćwiczenie 15 
Utwórz tabelę według poniższego wzoru:

11.1.–11.6. Bazy danych.Rysunek 11.18.

Lp. Imię Nazwisko Płeć Klasa Dyscyplina Wynik

1 Celina Budak K 1a skok w dal 4,00

2 Agnieszka Bosiewicz K 1a rzut piłką lekarską 8,16

3 Michał Majewski M 1a bieg na 100 m 00:15:23

. . .

89 Marzena Żwawa K 1a bieg na 100 m 00:15:11

90 Dorota Bogaczewska K 1c rzut piłką lekarską 5,5

W tabeli zapisano wyniki osiągnięte przez uczniów klas pierwszych startujących w zawodach
sportowych, rozgrywanych z okazji Szkolnego Dnia Sportu w różnych dyscyplinach. Jak
widać, w trakcie zawodów wyniki zapisano w tabeli w sposób nieuporządkowany i teraz
musisz pomóc nauczycielowi wychowania fizycznego przygotować odpowiednie listy. 
Wykonaj następujące zadania:

a) Utwórz listę zawodników biorących udział w wybranej konkurencji, np. w skoku w dal
(oddzielnie chłopców i dziewcząt). 
Uwaga: Listy powinny być posortowane malejąco według wyników.

b) Utwórz listę wszystkich zawodników z wybranej klasy, np. 1b, biorących udział w za-
wodach (oddzielnie chłopców i dziewcząt). 
Uwaga: Listy powinny być posortowane alfabetycznie według nazwisk.
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Wskazówka: Pełną listę zawodników, dyscyplin i wyników znajdziesz w pliku zawody na
płycie CD-ROM dołączonej do podręcznika.

11.1.–11.6. Bazy danych.

Lp. Stolica Liczba mieszkańców Państwo

1 Tirana 3 136 000 Albania

2 Andorra la Vella 68 000 Andora

3 Wiedeń 8 105 000 Austria

4 Bruksela 10 416 000 Belgia

. . .

44 Rzym 57 537 000 Włochy

Ćwiczenie 16 
a) Utwórz plik bazy danych zawierający tabelę z informacjami na temat europejskich pań-

stw. Zapisz w niej nazwę stolicy, liczbę mieszkańców i nazwę państwa. Dodaj także
liczbę porządkową (numer kolejnego rekordu). Oto przykładowy wygląd tabeli:

Wskazówka: Potrzebne dane znajdziesz w pliku stolice na płycie CD-ROM dołączonej
do podręcznika. Przygotowaliśmy go na podstawie danych podanych w „Małym Roczniku
Statystycznym Polski 2006” (GUS, Warszawa XLIX, str. 513–514).

b) Wykorzystując tabelę stworzoną w ćwiczeniu 17 a), wykonaj następujące polecenia:

1. Posortuj tabelę:
Alfabetycznie według nazwy stolicy;
Malejąco według liczby mieszkańców.

2. Utwórz kwerendę, która wyświetla:
Tylko listę nazw państw (w dowolnej kolejności);
Listę stolic tylko tych państw, które mają powyżej 10 milionów mieszkańców
(wraz z nazwą państwa);
Łączną liczbę mieszkańców wszystkich państw europejskich.
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c) Dodaj w tabeli jeszcze jedno pole zawierające odnośnik (hiperłącze) do odpowiedniego
pliku z grafiką (flaga państwa).

Wskazówka: Potrzebne flagi państw europejskich znajdziesz w zasobach Wikipedii:
http://pl.wikipedia.org po wpisaniu nazw poszczególnych państw. Aby ułatwić Ci pracę, na
płycie CD-ROM dołączonej do podręcznika przygotowaliśmy zbiór hiperłączy w pliku flagi
(nazwy państw w języku angielskim). Przykładowa tabela po modyfikacji może wyglądać tak:

11.1.–11.6. Bazy danych.

Ćwiczenie 17 
a) Posługując się dowolnym kreatorem tabel, np. OpenOffice Calc, utwórz tabelę 

Pierwiastki.

Wskazówka: W pliku o nazwie pierwiastki znajdziesz informacje o znanych pierwiastkach
chemicznych o liczbach atomowych od 1 (wodór) do 118 (ununokt). Dla każdego pierwiastka
zapisano kolejno: jego liczbę atomową, symbol, nazwę w języku polskim oraz rok odkrycia
(np. krzem 1823). 

Uwaga: Jeśli pierwiastek był znany już w starożytności (jak żelazo, cyna czy siarka), wtedy
jako rok odkrycia wpisane jest 0. Pierwiastki znane w średniowieczu (jak cynk, arsen czy biz-
mut) mają rok odkrycia 1000. Odnośnie do nowszych czasów, jeśli znamy tylko wiek, w któ-
rym odkryto dany pierwiastek, wpisaliśmy pierwszy rok danego stulecia (np. platyna, kobalt
czy nikiel – 1701). 

Lp. Stolica Liczba mieszkańców Państwo Flaga państwa

1 Tirana 3 136 000 Albania pokaż

2 Andorra la Vella 68 000 Andora pokaż

3 Wiedeń 8 105 000 Austria pokaż

4 Bruksela 10 416 000 Belgia pokaż

. . .

44 Rzym 57 537 000 Włochy pokaż

Po kliknięciu odnośnika Pokaż w czwartym
rekordzie powinna pojawić się flaga Belgii:

Rysunek 11.19.
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Zrzut ekranowy przykładowej tabeli pokazujemy na rysunku 11.20.

Rysunek 11.20.

11.1.–11.6. Bazy danych.

b) Wykorzystując tabelę Pierwiastki utworzoną w ćwiczeniu 17 a), za pomocą kreatora
utwórz kwerendy, które wyświetlają następujące informacje:

Liczbę atomową, symbol i datę odkrycia uranu;
Liczbę atomową i nazwę pierwiastka o symbolu Ag;
Nazwę i datę odkrycia pierwiastka o liczbie atomowej 80;
Nazwy pierwiastków odkrytych: 1) w starożytności, 2) przed 1800 rokiem, 3) po 1980
roku;
Nazwy i symbole pierwiastków: 1) które mają nazwy zaczynające się na literę A,
2) które mają symbol zaczynający się na literę B;
Nazwy pierwiastków należących do tzw. lantanowców (liczba atomowa od 58 do 71);
Nazwy wszystkich gazów szlachetnych (liczba atomowa 2, 10, 18, 36, 54 lub 86).

Notatki
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12. Algorytmy i programy

Ćwiczenie 1 
Wyjaśnij, do czego służy algorytm komputerowy.

Wskazówka: Wyszukaj w Internecie informacje o zastosowaniu algorytmu, np. zawarte
na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm
Dodatkowo zajrzyj na stronę http://www.lo.stary-sacz.iap.pl/text/piotr/algorytmy/algo-
rytmy/index1.html

Rysunek 12.1. Przykładowy algorytm napisany
w programie Microsoft Visio.

12.1. Algorytm; 
12.2. Programy komputerowe 
– pisanie, j´zyki, interpretery.
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12.1. Algorytm; 
12.2. Programy komputerowe 
– pisanie, j´zyki, interpretery.

b) Napisz w notatniku komputerowym (np. edytor KWrite) algorytm opisujący, jak znaleźć
najcięższą kulę.

Wskazówka: Najeżdżając kursorem na dowolne miejsce pulpitu, kliknij prawym przyci-
skiem myszy. Z menu Utwórz nowe wybierz Plik tekstowy… Wpisz nazwę pliku (np. Algo-
rytm) i potwierdź zapis. Następnie kliknij ikonkę Algorytm i w nowo otwartym oknie wpisz
algorytm, stosując zasadę prostych poleceń poznaną w ćwiczeniu 2 a). Wykonanie ćwiczenia
prezentujemy na rysunku 12.2. i następnym.

73

Rysunek 12.2.

Rysunek 12.3.

Ćwiczenie 2 
a) Opisz krok po kroku, jak za pomocą wagi szalkowej znaleźć najcięższą kulę wśród

10 podobnych.

Wskazówka: Przykładowe rozwiązanie.

1. Połóż na szali 1 kulę i uznaj ją za najcięższą.
2. Polecenie 3. wykonuj, aż sprawdzisz wszystkie kule.
3. Połóż na drugiej szali kolejną kulę. Jeżeli ona przeważy, to uznaj ją za najcięższą 

i zdejmij tę lżejszą. 
4. Pozostała na wadze kula jest najcięższa.
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Ćwiczenie 3 
Uzupełnij zdania. 

Oto wypisywania kwadratów kolejnych liczb naturalnych od 0 do

danej n. Przedstawimy ten w formie .

1. Wczytaj liczbę N.
2. Pomocniczej zmiennej K przypisz wartość 0.
3. Jeśli K jest większe od N, wtedy zakończ algorytm.
4. Wypisz wartość K2.
5. Powiększ K o 1.
6. Przejdź do kroku 3.

Popularnym sposobem zapisu tego jest

. Wykorzystuje się w nim 

o różnym kształcie oznaczające poszczególne elementy .

Wczytaj N

Start

TAK NIE

Koniec

K > N Wypisz K2

K ← K + 1

K ← 0
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Wskazówka: Ten sam algorytm przedstawiliśmy w formie listy kroków i w formie schematu
blokowego. W drugim przykładzie symbol koła odpowiada rozpoczęciu („Start”) i zakoń-
czeniu algorytmu („Koniec”), symbol równoległoboku oznacza operacje wejścia („Wczytaj”)
lub wyjścia („Wypisz”), natomiast symbol rombu oznacza instrukcję warunkową, która ma
dwa wyjścia: TAK/NIE – w zależności od tego, czy dany warunek logiczny jest spełniony,
czy nie. Prostokątny kształt oznacza „zwykłe” kroki algorytmu, a symbol strzałki (np. K ← 0)
oznacza instrukcję podstawienia, czyli nadania wartości.

12.1. Algorytm.

Wskazówka: Najpierw wykonaj ćwiczenie 3. Następnie porównaj przedstawiony w nim
schemat blokowy z opisem poszczególnych elementów tego algorytmu.

Ćwiczenie 4 
Zmodyfikuj przedstawiony w ćwiczeniu 3 schemat, tak aby algorytm zamiast wypisywania
kwadratów liczb sprawdzał, czy wprowadzona liczba n jest kwadratem. Algorytm powi-
nien wypisać stosowny komunikat, np. TAK/NIE.
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Ćwiczenie 5 
Zaprojektuj i przedstaw w formie opisowej (np. w edytorze KWrite) algorytm sprawdzający,
czy dana liczba naturalna nie większa od 100 jest liczbą pierwszą.

Wskazówka: Poczytaj w Internecie o liczbach pierwszych, np. odwiedź stronę 
http://cyborg.i-lo.tarnow.pl/edu/inf/alg/primes/index.html 
Następnie, wiedząc, że liczba pierwsza ma tylko dwa dzielniki (1 i samą siebie), zapisz
algorytm. Wykonanie ćwiczenia pokazujemy na rysunku 12.4.

12.3. Kod êródłowy 
i program wykonywalny.

12.1. Algorytm; 
12.2. Programy komputerowe 
– pisanie, j´zyki, interpretery.Rysunek 12.4.

Ćwiczenie 6 
Czy kod źródłowy systemu operacyjnego Linux (lub Windows) jest dostępny dla dowolnego
użytkownika na świecie? Zaznacz prawidłową odpowiedź, a następnie ją uzasadnij.

TAK [ ] NIE [ ]

Wskazówka: Przeczytaj też informacje dostępne w Internecie, np. na stronie www.pl.wiki-
pedia.org, wyszukując hasła: „kod źródłowy”, „Linux”, „otwarte oprogramowanie”.
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12.5. J´zyki C, C++ i Java.

12.3. Kod êródłowy i kompilacja 
– program wykonywalny.

Ćwiczenie 8 
a) Wyjaśnij, co w informatyce oznacza termin „kompilacja”. 

b) Napisz, co kompilujemy i jakie oprogramowanie jest potrzebne do kompilacji.

Wskazówka: Poszukaj informacji w Internecie.

Ćwiczenie 7 
a) Wyjaśnij, dlaczego programy napisane w języku Java można uruchamiać w różnych

systemach operacyjnych.

b) Wymień przynajmniej jeden wieloplatformowy język programowania inny niż Java.

Wskazówka: Poszukaj informacji w Internecie, np. na stronie www.pl.wikipedia.org
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Ćwiczenie 9 
Wskaż podobieństwa i różnice.

Kod źródłowy Kod maszynowy

podobieństwa

różnice

12.2. Programy komputerowe i ich interpretacja; 
12.3. Kod êródłowy i jego kompilacja 

– program wykonywalny.

Ćwiczenie 10 
Wyjaśnij, dlaczego oprogramowanie systemowe, gry i poważne aplikacje pisane są najczę-
ściej w języku C++.

12.5. J´zyki C, C++, Java.
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Ćwiczenie 11 
a) Płytki do znanej gry w scrabble nadają się do ilustracji algorytmów związanych z prze-

twarzaniem ciągów znaków. Ułóż z tych płytek jakieś słowo i zastanów się, jak powi-
nien wyglądać algorytm sprawdzający, czy dane słowo jest palindromem1. Uzupełnij
w poniższym opisie algorytmu brakujące zwroty.

1. Jeśli długość słowa jest mniejsza od 2 liter, to

Zakończ algorytm.

2. Zacznij od najbardziej skrajnych płytek (pierwszej i ostatniej). 

Porównaj, czy są takie same. Jeśli nie są, to od razu możemy odpowiedzieć, 

że i zakończyć algorytm.

3. Usuń i przejdź do kroku 1.

Wskazówka: Oryginalne płytki można zastąpić kartonikami z wypisanymi literami.

b) Na podstawie przykładu w ćwiczeniu 11 a) opisz algorytm, który odwraca kolejność
znaków w słowie, np. ze słowa DOMEK robi słowo KEMOD.

Wskazówka: Najpierw wykonaj ćwiczenie 11 a).

1 Palindromem nazywamy słowo, które wspak czyta się tak samo jak normalnie,
np. OKO lub KAJAK.

12.1. Algorytm.
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Ćwiczenie 12 
Załóżmy, że jesteś dowódcą grupy złożonej z trzech żołnierzy o różnym wzroście: W1, W2
i W3. 

a) Opisz algorytm ustawienia tej grupy od najwyższego do najniższego.

Wskazówka: W roli żołnierzy mogą wystąpić Twoi koledzy.

12.1. Algorytm.

b) Zapisz nowy algorytm ustawienia grupy żołnierzy z ćwiczenia 12 a) w sytuacji, gdy
zamiast trzech masz czterech podkomendnych. 

Wskazówka: Postępuj podobnie jak w ćwiczeniu 12 a).
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Ćwiczenie 13 
Zaprojektuj algorytm sprawdzania, czy z trzech patyków, o długościach odpowiednio: a, b
i c, da się ułożyć trójkąt. Zapisz ten algorytm w formie schematu blokowego.

Wskazówka: Najpierw wykonaj ćwiczenia 1 i 3. Zwróć uwagę na budowę
schematu blokowego algorytmu.

12.1. Algorytm.
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Ćwiczenie 14 
Zapisz w formie schematu blokowego algorytm znajdowania sumy wszystkich dzielników
danej liczby naturalnej n. 

Wskazówka: Na przykład dla n = 10 suma dzielników wynosi 1 + 2 + 5 + 10 = 18.

12.1. Algorytm.
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Ćwiczenie 15 
Sprawdź działanie algorytmu rosyjskich wieśniaków (patrz: wskazówka) dla następujących
iloczynów.

2 · 1234 = 

3 · 275 =

64 · 76 = 

24 · 32 =

20 · 4521 =

31 · 112 =

Wskazówka: Interesujący sposób obliczania iloczynu
dwóch liczb nosi historyczną nazwę algorytmu rosyjskich
wieśniaków (była to metoda popularna w Rosji w XIX w.,
choć najprawdopodobniej znali ją również Egipcjanie już
około 1800 r. p.n.e.). Weźmy dla przykładu dwie liczby, 37
i 45, i obliczmy ich iloczyn. W tym celu tworzymy tabelkę
(patrz obok).

W lewej kolumnie wpisujemy wyniki kolejnych dzieleń
liczby 37 przez 2. 

Uwaga: Odrzucamy ewentualną część ułamkową.

Następnie sumujemy te liczby z prawej kolumny, dla których w lewej
kolumnie mamy liczbę nieparzystą (odpowiednie liczby oznaczyliśmy
kolorem pomarańczowym). 
W naszym przykładzie suma wynosi 1440 + 180 + 45 = 1665. 
Istotnie, 37 · 45 = 1665. 12.1. Algorytm.

37 45

37
18

9
4
2
1

45

37
18

9
4
2
1

45
90

180
360
720

1440

W prawej kolumnie wpisujemy wyniki kolejnych mnożeń
liczby 45 przez 2.
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12.1. Algorytm.

Wskazówka: Kolejność prezentacji ustawień jest dowolna, np.

K1 K2 K3
K2 K1 K3
. . .
K3 K2 K1

Ćwiczenie 16 
Zademonstruj wszystkie możliwe kolejności ustawień trzech różnych kart do gry. Zaprojektuj
odpowiedni algorytm i zapisz go w formie schematu blokowego.
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12.1. Algorytm.

Ćwiczenie 17 
Zaprojektuj algorytm sprawdzający, czy da się ustawić jeden za drugim trzy kamienie
domina. Zapisz ten algorytm w postaci listy kroków.

Wskazówka: Zgodnie z regułami gry w domino kamienie powinny stykać się polami o ta-
kich samych liczbach oczek. Podczas ustawiania kamienie można dowolnie obracać,
by dopasować je lewym lub prawym polem. Aby przypomnieć sobie listę kroków, zobacz
ćwiczenia 2 i 3.
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13. Oprogramowanie i prawo

Ćwiczenie 1 
a) Napisz, czym różni się program legalny od tzw. pirata.

b) Ściągnij z Internetu dowolny program w wersji demo. Czy ten program jest legalny, czy
możesz z nim zrobić wszystko, co chcesz?

Wskazówka: Wszelkie informacje uzyskasz, czytając licencję
danego programu. Podpowiedź znajdziesz również w Internecie,
np. pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Demo_gry

13.1. Nie kradnij.

Ćwiczenie 2 
a) Napisz, czy system NELinux, dołączony do podręcznika, jest oprogramowaniem legal-

nym, czy nie.
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b) Jakie masz do niego prawa? Czy możesz go sprzedać koledze?

Wskazówka: Uruchom płytę dostarczoną do podręcznika z systemem operacyjnym NELi-
nux i zapoznaj się z licencją GPL.

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”.

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”.

Rysunek 13.1. Rysunek 13.2.

Ćwiczenie 3 
Napisz, czy kupiona w sklepie płyta, np. z systemem operacyjnym MS Windows, jest legalna
czy nie. Uzasadnij odpowiedź.

Wskazówka: Pomocy szukaj w Internecie.

87
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Ćwiczenie 4 
Napisz, czy MS Windows ściągnięty z Internetu będzie oprogramowaniem legalnym.

TAK [ ] NIE [ ]

Jeśli nie, napisz, co trzeba zrobić, aby stał się legalny.

Wskazówka: Podpowiedź znajdziesz w Internecie.

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”; 

Dodatek C. mp3 zamiast płyt lub kaset.

Ćwiczenie 5 
Ściągnij z Internetu plik z utworem muzycznym, np. w formacie mp3 lub teledysk, 
i odpowiedz:

a) Co możesz zrobić z tymi plikami? Wymień w punktach to, co jest zgodne z prawem.

1.

2.

3.

b) Czego nie wolno Ci zrobić z tymi plikami? Wymień w punktach to, co jest niezgodne
z prawem.

1.

2.

3.

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”.
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Ćwiczenie 6 
Jeśli ściągniesz dowolną grę edukacyjną z Internetu w wersji demo i zaprosisz kolegę
do wspólnej zabawy, to czy złamiesz prawo?

TAK [ ] NIE [ ]

Odpowiedź uzasadnij.

Wskazówka: Podczas instalacji gry edukacyjnej czy innego programu pojawia się okno,
w którym widnieją warunki licencji. Aby kontynuować instalację, musisz kliknąć przycisk
akceptacji, czyli zgodzić się na przestrzeganie warunków licencji danego programu.

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”.

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”.

Ćwiczenie 7 
Czy złamiesz prawo, jeśli sprzedasz koledze ściągniętą z Internetu grę edukacyjną w wersji
demo? 

TAK [ ] NIE [ ]

Odpowiedź uzasadnij.

Wskazówka: Pojęcie „wersja demo” poznałeś w ćwiczeniach 1 i 6.

89
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Ćwiczenie 8 
Znudziła Ci się gra, którą kupiłeś w sklepie. Czy możesz zamienić się z kolegą, któremu też
znudziła się jego gra, również zakupiona w sklepie? 

TAK [ ] NIE [ ]

Odpowiedź uzasadnij.

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”.

Wskazówka: Przeczytaj warunki licencji
danej gry lub innego programu. Jeśli nie pa-
miętasz tekstu licencji, to możesz ją prze-
czytać w każdej dowolnej chwili. Znajdziesz
ją w katalogu, w którym zainstalowała się
gra, i jest to plik z tekstem, np.:

Rysunek 13.3. Rysunek 13.4.

Po uruchomieniu pliku z tekstem EULA
(oczywiście nazwa takiego pliku może być
różna w zależności od programu) pojawi się
tekst licencji:
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Ćwiczenie 9 
Czy możesz zamienić się z kolegą na systemy operacyjne MS Windows? 

TAK [ ] NIE [ ]

Odpowiedź uzasadnij.

Wskazówka: Znajdź i zapoznaj się z treścią licencji systemu operacyjnego MS Windows.

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”.

Ćwiczenie 10 
a) Napisz, co to znaczy, że „odtwarzanie publiczne jest zabronione”.

b) Czy w trakcie zorganizowanej w domu kilkuosobowej imprezy możesz odtwarzać
muzykę ściągniętą z Internetu?

TAK [ ] NIE [ ]

Odpowiedź uzasadnij.
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c) Czy możesz oglądać wspólnie ze znajomymi film lub teledysk ściągnięty z Internetu? 

TAK [ ] NIE [ ]

Odpowiedź uzasadnij.

Wskazówka: Znajdź w Internecie informacje dotyczące tego
zagadnienia, np. pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Li-
cencja_oprogramowania 
Sprawdź też w licencji tego filmu (lub teledysku) – zawartej
w jego treści (plikach) lub na stronie, na której go znalazłeś.

Wskazówka: Podpowiedź znaj-
dziesz na stronach internetowych
poświęconych tej tematyce. Oto
dwa przykłady takich stron:

Rysunek 13.5.

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”; 

Dodatek C. mp3 zamiast płyt lub kaset.

Ćwiczenie 11 
Wymień kilka znanych Ci rodzajów licencji oprogramowania.
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Ćwiczenie 12 
W szkole pracujesz na komputerze z systemem operacyjnym MS Windows i masz zainsta-
lowany również pełny pakiet Office. Czy złamiesz prawo, jeżeli wypożyczysz go ze szkoły
i zainstalujesz na swoim komputerze? 

TAK [ ] NIE [ ]

Odpowiedź uzasadnij.

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”.

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”.

Rysunek 13.6.

Wskazówka: Skorzystaj z pomocy pod-
ręcznika oraz Internetu. Znajdź w Internecie
stronę firmy Microsoft i przeczytaj wszystko
o licencjach oprogramowania tej firmy. Oto
przykładowe okno Strony głównej Windows.
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Rysunek 13.7.
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Ćwiczenie 13 
Kupiłeś przyjacielowi grę w prezencie – czy możesz ją legalnie podarować? 

TAK [ ] NIE [ ]

Odpowiedź uzasadnij.

Wskazówka: Wyciągnij wnioski z poprzednio wykonanych
ćwiczeń. Zastanów się, jaki warunek musi być spełniony.

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”.

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”.

Ćwiczenie 14 
Czy robiąc kopię zapasową swojej najnowszej gry, łamiesz prawo dotyczące kopiowania
i rozpowszechniania programów komputerowych? 

TAK [ ] NIE [ ]

Odpowiedź uzasadnij.

Wskazówka: Zapoznaj się z licencją tej gry.

Ćwiczenie 15 
Część użytkowników Internetu – w przeciwieństwie do producentów – twierdzi, że pliki
z utworami muzycznymi i filmami powinny być dostępne w sieci bez żadnych ograniczeń
i opłat. Wymień argumenty przemawiające za ich stanowiskiem. A jakie argumenty przyta-
czają producenci?
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Argumenty internautów Argumenty producentów

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”.

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”; 

Dodatek C. mp3 zamiast płyt lub kaset.

Ćwiczenie 16 
Opisz:

a) W jaki sposób producenci materiałów muzycznych lub graficznych mogą zabezpieczyć
swoje produkty przed nielegalnym skopiowaniem? 

b) Jakich metod mogą użyć w tym celu producenci oprogramowania użytkowego?

Wskazówka: Informacji poszukaj w Internecie.
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Ćwiczenie 17 
Wpisz: P – prawda lub F – fałsz.

a) BSA, czyli Business Software Alliance, jest międzynarodową organizacją zajmującą się:

1. Rozwijaniem technologii informatycznych. [ ]

2. Zastosowaniami komputerów w biznesie. [ ]

3. Tropieniem przypadków wykorzystywania nielegalnego oprogramowania. [ ]

Wskazówka: Zajrzyj na stronę internetową http://pl.wikipedia.org/Wiki/Business_Soft-
ware_Alliance

13.1. Nie kradnij; 
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”; 

Dodatek C. mp3 zamiast płyt lub kaset.

b) Czy wszystkie pliki mp3 publikowane w Internecie są nielegalne?

1. Tak, gdyż sam format pliku mp3 jest nielegalny. [ ]

2. Nie, ponieważ niektórzy producenci i wykonawcy muzyki udostępniają 

swoje nagrania, choćby w celach promocyjnych. [ ]

3. Nie, ponieważ zależy to od reguł prawa w danym państwie. [ ]

c) Czy każdy program użytkowy, którego wersję instalacyjną możemy pobrać z Internetu
(z oficjalnej strony producenta tego programu), jest produktem darmowym?

1. Nie, za każdy taki program należy od razu uiścić stosowną opłatę. [ ]

2. Nie, gdyż większość producentów oczekuje zapłaty za swój produkt 

po okresie próbnego użytkowania. [ ]

3. Tak, inaczej nie publikowano by go w Internecie. [ ]
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Ćwiczenie 18
Wpisz: P – prawda lub F – fałsz.

1. Użytkownik, kupując program, automatycznie nabywa prawa

do wykorzystywania każdej kolejnej wersji tego programu. [ ]

2. Program użytkowy może być legalnie zainstalowany na wielu

komputerach, jeśli jego właściciel ma odpowiednią licencję. [ ]

3. Zakaz korzystania z nielegalnego oprogramowania dotyczy

jedynie programów wykorzystywanych w celach zawodowych. [ ]

4. Użytkownik, który kupił program, może wykonać jego kopię zapasową. [ ]

13.1. Nie kradnij;
13.2. Wolne jak w słowie „wolnoÊç”.

Notatki
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14.1. Opisywanie rzeczywistoÊci;
14.3. Symulacja komputerowa.
Modelowanie matematyczne.

Ćwiczenie 2
Narysuj w zeszycie prosty organizm składający się z kilku komórek i przeprowadź „ręcznie”
symulację jego rozwoju zgodnie z zasadami gry w życie (Life). Następnie przeprowadź sy-
mulacje zbudowanych przez siebie organizmów.

Wskazówka: Zwróć uwagę, ile czasu zajmuje Ci przeanalizowanie
ustalonych zasad przeżycia dla wszystkich komórek. 14.2. Przepis na ˝ycie,

czyli algorytm Life.

Rysunek 14.1.

14. Symulacja komputerowa

Ćwiczenie 1 
Napisz, co to jest „model matematyczny”.

Wskazówka: Zobacz http://pl.wikipedia.org/wiki/Modelowanie_matematyczne
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Rysunek 14.2.

Ćwiczenie 4 
Wyjaśnij pojęcie „sieci neuronowe”. Wskaż ich możliwe zastosowania.

14.2. Przepis na ˝ycie, 
czyli algorytm Life.

Ćwiczenie 3 
Uruchom program gry w życie (Life) i przeprowadź symulacje wymyślonych przez siebie 
organizmów. Zwróć uwagę, jak szybko możesz za pomocą komputera badać różne organizmy.

Wskazówka: Wejdź na stronę http://www.bitstorm.org/gameoflife/standalone/ i pobierz
program GameOfLife.jar dla Linuksa – zapisz go w katalogu /usr/Java/jre1.4.2_08/bin/, a na-
stępnie wydaj z konsoli polecenie uruchomienia tego programu: /usr/Java/jre1.4.2_08/
bin/java -jar /usr/Java/jre1.4.2_08/bin/GameOfLife.jar

Aby wyczyścić ekran, wybierasz polecenie Clear. Organizm rysujesz myszką. Symulację
przeprowadzasz, klikając przycisk Next lub Start.
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Wskazówka: Poczytaj o sieciach neurono-
wych na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/
Sieć_neuronowa oraz http://www.repub-
lika.pl/edward_ch/

14.3. Symulacja komputerowa. 
Modelowanie matematyczne.

14.3. Symulacja komputerowa. 
Modelowanie matematyczne.

Ćwiczenie 5 
Wyjaśnij pojęcie „metoda Monte Carlo”. Do czego służy ta metoda obliczeń?

Wskazówka: Odwiedź witrynę http://pl.wikipedia.org/wiki/Me-
toda_Monte_Carlo

Ćwiczenie 6 
Zagraj w Internecie w grę „Tanks” – wyjaśnij, jakie zjawisko symuluje ta gra.

Rysunek 14.3.

14.4. Metoda Monte Carlo.

Rysunek 14.4.

Wskazówka: Odwiedź witrynę
http://www.onemorelevel.com/games/
tanks.html

Odwiedź także witrynę
http://www.fizyka.edu.pl/rzuty_praca.php
i poczytaj o zjawisku, które nazywamy rzu-
tem ukośnym – w grze „Tanks” programista
wykorzystał wzory opisujące taki rzut.
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Ćwiczenie 7 
Zapoznaj się z różnymi symulacjami komputerowymi rzeczywistych zjawisk i opisz jedną
z nich. 

14.3. Symulacja komputerowa. 
Modelowanie matematyczne.Rysunek 14.5.

Ćwiczenie 8 
a) Napisz, w jakich dziedzinach modelowanie komputerowe zjawisk przyrody pomaga

człowiekowi.

Wskazówka: Odwiedź witrynę http://pl.wikipedia.org/wiki/Numeryczna_prognoza_pogody

Wskazówka: Odwiedź witrynę
http://www.edu-net.pl/subjects/geo-
grafia/sim.htm
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b) Napisz, w jakich grach komputerowych symuluje się najwięcej zjawisk naturalnych.

Wskazówka: Odwiedź witrynę http://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_symulacyjna

14.3. Symulacja komputerowa. 
Modelowanie matematyczne.

14.3. Symulacja komputerowa. 
Modelowanie matematyczne.

Ćwiczenie 9 
„Dokonaj symulacji” obrazu nieba dzisiejszej nocy – podaj, jakie gwiazdozbiory będą 
widoczne po wschodniej stronie nieba. 

Rysunek 14.6.

Wskazówka: W uruchomionym NE-
Linuksie w rozwijanym menu KDE
z grupy programów Edukacja/Nauki
ścisłe/astronomia wybierz program
pod nazwą „Gwiazdy Planetarium na
biurku”. Możesz obejrzeć obraz nieba
widoczny dowolnego dnia o dowolnej
porze, wraz z nazwami gwiazdozbio-
rów, gwiazd i planet.
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Ćwiczenie 10 
Ogrodnik hoduje w swoim ogrodzie egzo-
tyczną roślinę zimozieloną, która rozrasta się
według poniższych zasad.

Na początku roślina składa się 
z jednej gałązki i jednego pąka:

Symulacja komputerowa
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Po dwóch 
tygodniach

Po trzech 
tygodniach

Tydzień Liczba gałązek Liczba pąków

1 1 1

2 4 3

3

4

5

6

b) Podaj, ile gałązek i pąków będzie w kolejnych tygodniach, a następnie uzupełnij po-
niższą tabelę:

14.2. Przepis na ˝ycie, 
czyli algorytm Life.

Uwaga: W powyższym przykładzie mamy
roślinę złożoną z czterech gałązek i trzech
pąków.

Po upływie kolejnego tygodnia z każdego
pąka znów wyrastają trzy gałązki z pąkami itd.

Po tygodniu z każdego pąka
wyrastają trzy nowe gałązki za-
kończone pąkami:

a) Narysuj, jak wygląda roślinka po dwóch
i trzech tygodniach:
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Ćwiczenie 11 
a) W grze w życie (Life) wyróżnia się układy komórek o szczegól-

nych właściwościach. Należą do nich tzw. skamieliny, czyli
układy niezmieniające się przy przejściu do następnej genera-
cji, np.:

Narysuj przykłady innych skamielin.

b) Inny przykład ciekawego układu to tzw. oscylator, czyli układ zmie-
niający się w inny, ale powracający do poprzedniej postaci po co
najmniej dwóch generacjach. Przykładem takiego układu jest:
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W następnej generacji układ ten zmienia się w następujący:

Ten układ ponownie powraca do stanu wyjściowego w następnym 
ruchu.

Narysuj przykłady innych oscylatorów. Może uda Ci się znaleźć oscylator, który powraca
do poprzedniego stanu po liczbie generacji większej niż dwie?

c) Narysuj układ złożony z trzech komórek, który żyje najdłużej.

d) Narysuj ewolucję poniższego układu komórek.
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14.2. Przepis na ˝ycie, 
czyli algorytm Life.

14.1. Opisywanie rzeczywistoÊci; 
14.3. Symulacja komputerowa. Modelowanie matematyczne;

14.4. Metoda Monte Carlo; 
9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

Ćwiczenie 12 
Na wyspie porośniętej soczystą zieloną trawą żyje stado szarańczy. Owady mają znakomite
warunki do życia, więc co miesiąc ich liczba zwiększa się o 10%. Jednak przyroda wyspy
ma ograniczone możliwości wytwarzania pokarmu, zatem jeśli liczba owadów przekroczy
dwa miliony, wtedy zamiast rozmnażać się, zginie z głodu 90% ich populacji. Na początku
stado szarańczy liczyło milion osobników. Narysuj wykres zależności liczby owadów od
czasu w ciągu kolejnych pięciu lat.

Wskazówka: Możesz posłużyć się arkuszem kalkulacyjnym.
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Numer rzutu Liczba wyrzuconych oczek Ilość liczb parzystych

1 5 0

2 4 1

3 6 2

4 3 2

. . . . . . . . .

Ćwiczenie 13 
Wykonaj serię 20 rzutów zwykłą kostką do gry i sprawdź, czy wypadła parzysta liczba oczek.
Zapisz w tabeli numer kolejnego rzutu, liczbę wyrzuconych oczek i ilość wyrzuconych do tej
pory liczb parzystych, np.:

Narysuj wykres zależności ilości liczb parzystych od numeru rzutu. Przyłóż linijkę tak, aby po-
czątek układu współrzędnych – punkt (0, 0) – znalazł się na początku linijki, a punkty wykresu
ułożyły się mniej więcej wzdłuż linijki. Narysuj teraz innym kolorem linię prostą wzdłuż linijki.
Powinieneś otrzymać prostą o współczynniku kierunkowym około 1/2. 
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Uwaga: Zapytaj nauczyciela, dlaczego otrzymałeś taką
prostą (otrzymana prosta nazywa się prostą regresji) i do
czego wykorzystuje się takie linie proste.

Wskazówka: Wynik byłby jeszcze lepiej widoczny, jeśli
wykonałbyś dłuższą serię rzutów i posłużył się arkuszem
kalkulacyjnym do narysowania wykresu.

14.1. Opisywanie rzeczywistoÊci; 
14.3. Symulacja komputerowa. 
Modelowanie matematyczne;
14.4. Metoda Monte Carlo; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.
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Ćwiczenie 15 
Wpisz: P – prawda lub F – fałsz.

1. Wadą symulacji komputerowych są trudności w uwzględnieniu 

wszystkich czynników wpływających na opisywane zjawiska naturalne. [ ]

14.1. Opisywanie rzeczywistoÊci; 
14.3. Symulacja komputerowa. 
Modelowanie matematyczne;
14.4. Metoda Monte Carlo; 

9.3. Zalety arkuszy kalkulacyjnych.

Ćwiczenie 14 
Dana jest kwadratowa szachownica o polach n × n i odpowiednia liczba (n2) pionków (kolor
nie ma znaczenia). Na początku szachownica jest pusta. Wykonujesz na niej kolejne ruchy
w następujący sposób: 

Losujesz pole na szachownicy;
Jeśli pole jest puste, to ustawiasz na nim pionek;
Jeśli na tym polu stoi już pionek, wtedy usuwasz go.

Narysuj wykres zależności liczby pionków na szachownicy od numeru ruchu w przykłado-
wych partiach:

1. 20 ruchów na szachownicy 2 × 2;
2. 30 ruchów na szachownicy 3 × 3;
3. 50 ruchów na szachownicy 4 × 4.

Wskazówka: Możesz posłużyć się arkuszem kalkulacyjnym.
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Ćwiczenie 16
Mimo olbrzymich wysiłków naukowców i informatyków, do tej pory nie udało się stworzyć
wiarygodnego modelu matematycznego opisującego pogodę na całym świecie. Kilkudniowe
prognozy pogody zwykle się sprawdzają, ale długoterminowe przewidywania są najczęściej
niedokładne. Wyjaśnij, dlaczego tak się dzieje, wpisując: P – prawda lub F – fałsz.

1. Na stan pogody ma wpływ działalność człowieka, a ta jest nieprzewidywalna. [ ]

2. Zjawiska atmosferyczne są niezwykle skomplikowane i niestabilne. [ ]

3. Obecne komputery mają zbyt małą moc obliczeniową. [ ]

14.1. Opisywanie rzeczywistoÊci;
14.3. Symulacja komputerowa.

Modelowanie matematyczne.

14.1. Opisywanie rzeczywistoÊci;
14.3. Symulacja komputerowa.

Modelowanie matematyczne;
14.4. Metoda Monte Carlo.
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2. Symulacje komputerowe nie uwzględniają czynników losowych

w zachodzących zjawiskach. [ ]

3. Model matematyczny zjawiska jest z konieczności pewnym jego uproszczeniem. [ ]

4. Wszystkie modele matematyczne można opracować przy użyciu komputera. [ ]

Notatki
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15. Internet: jak to działa?

Ćwiczenie 1 
Wymień urządzenia i inne elementy, z których składa się sieć komputerowa, np. Internet. 

15. Internet: jak to działa?;
15.1. IP – protokół Internetu; 

15.2. Numer IP.

Ćwiczenie 2 
Połącz skróty z odpowiednim opisem.

Sieć rozległa – znajdująca się na obszarze wykraczają-
cym poza jedno miasto bądź kompleks miejski, łączy
najczęściej sieci miejskie lub inne (mniejsze) sieci roz-
ległe, rzadziej sieci lokalne czy pojedyncze komputery;
przykładem sieci rozległej jest Internet.

Sieć lokalna – wewnętrzna, najmniej rozległa postać sieci
komputerowej, zazwyczaj ogranicza się do jednego lub
kilku pobliskich budynków, np. bloków w osiedlu.

15. Internet: jak to działa?;
15.1. IP – protokół Internetu;

Dodatek F. Słowniczek.

LAN

WAN

cwiczenia_15:Layout 1  21.1.2010  11:07  Strona 110



Internet: jak to działa?

111

Ćwiczenie 3 
a) Za pomocą jakiego protokołu porozumiewają się komputery w sieci?

15. Internet: jak to działa?;
15.1. IP – protokół Internetu; 

15.2. Numer IP.

15. Internet: jak to działa?;
15.1. IP – protokół Internetu; 

15.2. Numer IP.

Ćwiczenie 4 
Podaj, kiedy i w jakim celu stworzono parę protokołów TCP/IP (Transfer Control Protocol/
Internet Protocol).

b) Do czego służy adres IP?
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Ćwiczenie 5 
Sprawdź adres IP komputera, na którym pracujesz. Wykorzystaj polecenie ipconfig w Win-
dows i ifconfig w Linux. 

Wskazówka: Pokazujemy krok po kroku sposób wykonania tego ćwiczenia – najpierw
w systemie operacyjnym Linux. Wybierz Konsolę i otwórz okno terminala (patrz: zrzut ekra-
nowy poniżej).

Rysunek 15.1.

Rysunek 15.2.

Rysunek 15.3. Rysunek 15.4.

Wpisz polecenie ifconfig, potwierdź Enter.

Wyświetlona zostanie informacja o kartach siecio-
wych w komputerze, gdzie eth0 to interfejs naszej
karty sieciowej, za pomocą której komputer komu-
nikuje się z siecią. W przykładzie adres IP naszego
komputera (inet addr) to 192.168.225.128

Wskazówka: W MS Windows
otwórz okno terminala, klikając menu
Start i wybierając Uruchom…
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W oknie terminala wpisz polecenie 
ipconfig i naciśnij klawisz Enter.

Wyświetlił się adres IP naszego kom-
putera: 213.168.2.101

15.1. IP – protokół Internetu; 
15.2. Numer IP.Rysunek 15.5.

Rysunek 15.7.

Rysunek 15.6.

Ćwiczenie 6 
W Internecie nikt nie jest anonimowy. Sprawdź, jaki adres IP ma komputer, na którym umiesz-
czona jest strona serwisu publikującego testy sprzętu komputerowego, np. benchmark.pl

Wskazówka: Wykorzystaj polecenie
ping – w systemie operacyjnym Win-
dows lub Linux wpisz w oknie termi-
nala polecenie ping benchmark.pl

Po wpisaniu polecenia wyświetli się adres IP komputera, z którego odebraliśmy dane
(np. stronę WWW) – w naszym przykładzie to 217.153.50.82 – oraz czas przesyłania kolej-
nych pakietów danych (czas = 10 ms).

Możesz to również sprawdzić, przechodząc na stronę Krajowego Rejestru Domen (NASK)
http://www.whois.pl/cgi-bin/whois.pl

Wskazówka: W NELinuksie otwórz przeglądarkę internetową SeaMonkey.
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Wpisz w pasku adresu www.whois.pl/cgi-bin/
whois.pl i naciśnij Enter.

15.1. IP – protokół Internetu; 
15.2. Numer IP.

Ćwiczenie 7 
Wyjaśnij, co to jest „DNS” i jakie ma znaczenie dla urządzeń tworzących sieć komputerową. 

Następnie wpisz w oknie adres benchmark.pl
i naciśnij Enter.

Wyświetlone zostaną informacje o stronie
benchmark.pl wraz z adresem IP kompu-
tera, na którym działa serwer tej strony
WWW. Zauważ, że otrzymałeś taki sam
adres, jaki „podało” Ci polecenie ping, czyli
217.153.50.82

Wskazówka: W MS Windows wykonaj
identyczne kroki, z tą różnicą, że przeglą-
darką internetową, którą trzeba otworzyć,
jest Internet Explorer.

Rysunek 15.8.

Rysunek 15.9.

Rysunek 15.10.
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Wskazówka: Otwórz w przeglądarce internetowej stronę http://pl.wikipedia.org/wiki/DNS
i przeczytaj zawarte tam informacje. 

15. Internet – jak to działa?;
15.4. Struktura domen; 
3.2. Adres internetowy.

15.1. IP – protokół Internetu; 
15.2. Numer IP;

Dodatek F. Słowniczek.

Ćwiczenie 8 
Napisz, kto w Polsce przydziela domeny i prowadzi ich rejestr (nazw stron WWW).

Wskazówka: Otwórz w przeglądarce internetowej stronę http://pl.wikipedia.org/wiki/NASK

15.4. Struktura domen.
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Ćwiczenie 9 
a) Napisz, jak są skonstruowane nazwy stron WWW (domen).

b) Wyjaśnij, po co w nazwach stron WWW stosujemy końcówki pl, com, edu.
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Ćwiczenie 10 
a) Napisz, co to jest „router” i do czego służy.

Wskazówka: Dowiedz się, czy w Twojej szkole jest router. Przeczytaj informacje zawarte na
stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Router

b) Wyjaśnij, w jaki sposób w Internecie dane podróżują z jednego komputera do drugiego.
Jaką funkcję w tej komunikacji pełnią routery i jak dobierają drogę przesyłu danych?

15. Internet – jak to działa?;
15.1. IP – protokół Internetu; 

15.2. Numer IP; 
15.4. Struktura domen; 

15.6. WWW – jak to działa; 
15.7. Z WWW na dysk naszego komputera.

Ćwiczenie 11 
Wykorzystując polecenie traceroute (w systemie operacyjnym Linux) lub tracert (w sys-
temie Windows), sprawdź, przez jakie komputery (w danej chwili) przekazywane są pa-
kiety internetowe z Twojego komputera do komputera, w którym znajduje się strona
www.benchmark.pl

cwiczenia_15:Layout 1  14.1.2010  12:11  Strona 116



Internet: jak to działa?

Wpisz polecenie /usr/sbin/traceroute bench-
mark.pl i potwierdź Enter. Wyświetlone zo-
staną nazwy komputerów, przez które
przekazywane są pakiety internetowe z Two-
jego komputera do komputera, na którym
umieszczona jest strona www.benchmark.pl

Wskazówka: W systemie operacyjnym MS
Windows kliknij menu Start i wybierz pole-
cenie Uruchom…

Rysunek 15.11.

Rysunek 15.14.

Rysunek 15.12.

Wskazówka: W systemie operacyjnym Linux kliknij ikonę Konsola i otwórz Program 
terminala.

Rysunek 15.13.

Wyświetlone zostaną nazwy komputerów uczestniczących
(w danej chwili) w przekazywaniu pakietów internetowych
z Twojego komputera do komputera, w którym umiesz-
czona jest strona www.benchmark.pl

15.1. IP – protokół Internetu; 
15.2. Numer IP; 

15.3. Czy jesteÊmy anonimowi w Internecie?
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W oknie terminala wpisz polecenie tracert
benchmark.pl i naciśnij Enter.
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Ćwiczenie 12 
Wyjaśnij, co to jest NAT (ang. Network Address Translation) i w jakim celu stosuje się takie
rozwiązanie w Internecie.

Wskazówka: W przeglądarce internetowej otwórz stronę http://pl.wikipedia.org/wiki/NAT
lub http://www.tech-portal.pl/content/view/29/38 

15.1. IP – protokół Internetu; 
15.2. Numer IP;

Dodatek F. Słowniczek.

15.5. HTML – j´zyk WWW; 
15.6. WWW – jak to działa.

Ćwiczenie 13 
W ćwiczeniu 4 poznałeś już protokoły TCP/IP, ale w sieci WWW jest też protokół HTTP. 
Napisz, co to za protokół i do czego służy. Dlaczego jest tak użyteczny?
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15.5. HTML – j´zyk WWW; 
15.6. WWW – jak to działa.

Rysunek 15.15.

W rezultacie zobaczysz
stronę www.benchmark.pl
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Rysunek 15.16. Rysunek 15.17.

Ćwiczenie 14 
a) Napisz, jakie różnice obserwujesz po wpisaniu adresów ftp://benchmark.pl

i http://benchmark.pl 

b) Dlaczego tak się dzieje?

Wskazówka: W systemie operacyjnym NELinux otwórz przeglądarkę internetową, wpisz
adres ftp://benchmark.pl i naciśnij Enter.
Wyświetlona zostanie zawartość dysku twardego wybranego komputera.
Następnie otwórz przeglądarkę internetową, wpisz adres http://benchmark.pl i naciśnij Enter.
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Rysunek 15.18. Rysunek 15.19.

Rysunek 15.20.

Rysunek 15.21.

Ćwiczenie 15 
Utwórz własną stronę w Internecie. 

Uwaga: Pamiętaj o ochronie swoich danych osobowych!

W otwartej czystej karcie edytora poruszasz
się tak, jak w edytorze tekstu Write lub Word.

Możesz wpisywać tekst i formatować go:
zmieniać wielkość czcionki, wyśrodkowy-
wać tekst lub wyrównywać go do lewej itd.

W menu Widok kliknij przycisk Edytory VPL
i źródeł, wpisz w okienku Tytuł swojej strony.

Wskazówka: Korzystając z edytora HTML,
poznaj sposoby tworzenia stron WWW.
W systemie operacyjnym NELinux wybierz
z menu startowego edytor HTML Quanta
Plus.
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15.5. HTML – j´zyk WWW; 
15.6. WWW – jak to działa.

Rysunek 15.22. Rysunek 15.23.

Po skończeniu pracy zapisz swoją stronę na
dysku komputera w lokalizacji Pulpit (patrz:
zrzut ekranowy na rysunku 15.23.).

Po zapisaniu pliku zamknij edytor HTML. Na pulpi-
cie pojawił się nowy element – ikona moja strona.
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Rysunek 15.24.

Rysunek 15.25.

Po kliknięciu w menu Widok przycisku Edy-
tory VPL i źródeł dowiesz się, jak Twoja
strona wygląda w kodzie HTML.

Kliknij ikonę moja strona. Otworzy się przeglądarka
internetowa Konqueror i wyświetli Twoją pierwszą
stronę w języku HTML.
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Ćwiczenie 16 
Wpisz: P – prawda lub F – fałsz.

1. Przy połączeniu internetowym między dwoma komputerami 

poszczególne pakiety mogą być przesyłane zupełnie różnymi drogami. [ ]

2. W sieci Internet mogą być naraz dwa komputery o takich samych numerach IP. [ ]

3. Numery IP przydzielane są komputerom na stałe. [ ]

4. Własne domeny w Internecie mogą mieć tylko firmy lub instytucje. [ ]

15.1. IP – protokół Internetu; 
15.2. Numer IP; 

15.3. Czy jesteÊmy anonimowi w Internecie?; 
15.4. Struktura domen.

Ćwiczenie 17 
Czy język HTML jest językiem programowania? Zaznacz prawidłową odpowiedź (może być
więcej niż jedna).

Tak, ponieważ piszemy w nim coś w rodzaju programu, który opisuje postać strony.

Nie, ponieważ nie zawiera instrukcji sterujących.

Tak, ponieważ jest używany w Internecie.

Nie, ponieważ nie umożliwia definiowania własnych znaczników.

Ćwiczenie 18 
Czym różni się protokół HTTPS od standardowego protokołu HTTP używanego do przesy-
łania treści stron WWW? Zaznacz prawidłową odpowiedź.

HTTPS zapewnia większe bezpieczeństwo i poufność
przesyłanych danych.

HTTPS zapewnia większą szybkość przesyłania danych.

HTTPS umożliwia działanie stron WWW na komputerach
osobistych w sieci Internet.

15.5. HTML – j´zyk WWW.

15.5. HTML – j´zyk WWW; 
15.6. WWW – jak to działa; 

15.7. Z WWW na dysk naszego komputera;
Dodatek F. Słowniczek.
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Ćwiczenie 19 
Tworzysz swoją pierwszą stronę WWW. Wpisałeś odpowiedni tekst
w języku HTML:

<html>
<body>
Jestem Jan Kowalski.

Interesuję się komputerami i sportem.
</body>
</html>

W przeglądarce obydwa zdania pojawiły się w jednej linijce
(sprawdź). Popraw powyższy kod HTML, tak aby każde zdanie po-
jawiło się w oddzielnej linijce, a pomiędzy nimi była linijka odstępu. 15.5. HTML – j´zyk WWW.

Ćwiczenie 20 
Popraw lub uzupełnij poniższe dokumenty HTML, tak aby były
skonstruowane zgodnie z regułami języka:

a)
<html>
<body>
Moja pierwsza strona
</html>
</body>

b)
<html>
<head>
<body>
Tekst na stronie
</body>
</html>

15.5. HTML – j´zyk WWW.

c)
<html>
<head>
<title>Moja strona
</head>
<body>
</body>
</html>

Ćwiczenie 21 
Obrazek może również pełnić funkcję hiperłącza, np. od-
nośnik do strony wydawnictwa Nowa Era może mieć taką
postać:

<a href=”http://nowaera.pl”> <img src=”logo.jpg”> </a>

gdzie plik o nazwie logo.jpg zawiera logo wydawnictwa.
Sprawdź, jak wygląda i jak działa taki odnośnik. Rysunek 15.26.
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15.5. HTML – j´zyk WWW; 
15.6. WWW – jak to działa; 

15.7. Z WWW na dysk naszego komputera.

Niestety, złośliwy chochlik pozmieniał ich rozmiary i obrazy nie pasują do siebie. Utwórz
stronę WWW, na której będą one wyświetlone w poziomym rzędzie i wysokości wszystkich
obrazów będą takie same.

Wskazówka: Pliki znajdziesz w katalogu galeria na płycie CD-ROM
dołączonej do podręcznika.

Ćwiczenie 22 
Masz do dyspozycji cztery pliki graficzne z obrazami impresjonistów.

Wskazówka: Po otwarciu strony www.nowaera.pl najedź
kursorem na logo, kliknij prawym klawiszem myszki i wy-
bierz z menu opcję Zapisz obraz jako... Następnie plik
z grafiką logo_nowa_era.gif zapisz jako logo.jpg

Rysunek.15.30. Vincent van Gogh

Rysunek.15.27. Edgar Degas Rysunek.15.28. Claude Monet

Rysunek.15.29. Édouard Manet

15.5. HTML – j´zyk WWW; 
15.6. WWW – jak to działa.
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Dodatek A. Logo

Ćwiczenie 1
Napisz funkcję KW rysującą kwadrat. Argumentami tej funkcji powinny być: długość boku
kwadratu i współrzędne jego lewego górnego wierzchołka.
Wykorzystaj napisaną funkcję do narysowania poniższych figur:

125
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Ćwiczenie 2
Napisz funkcję KWK, która rysuje kwadrat ustawiony pod dowolnym kątem do poziomu.
Argumentami tej funkcji powinny być długość boku kwadratu, współrzędne jego lewego
górnego wierzchołka oraz kąt nachylenia podstawy kwadratu do poziomu.
Wykorzystując tę funkcję, narysuj poniższe figury:

Dodatek A. Logo.

Ćwiczenie 3
Napisz funkcję TRK, która rysuje trójkąt równoboczny ustawiony pod dowolnym kątem do
poziomu. Argumentami tej funkcji powinny być długość boku trójkąta, współrzędne jednego
wierzchołka oraz kąt nachylenia podstawy trójkąta do poziomu.
Wykorzystując tę funkcję, narysuj poniższe figury:
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Ćwiczenie 4
Napisz funkcje:

a) PENT, która rysuje pięciokąt foremny o zadanej długości boku.

b) HEX, która rysuje sześciokąt foremny o zadanej długości boku.

c) PITAG, która rysuje gwiazdę pitagorejską (pentagram) o zadanej długości boku.

Dodatek A. Logo.

Dodatek A. Logo.

Dodatek A. Logo.
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Ćwiczenie 5
Napisz program, który:

a) wypisuje wszystkie liczby nieparzyste mniejsze od 100.

b) czyta liczbę naturalną, a następnie wypisuje informację o tym, czy dana liczba jest
pierwsza, czy złożona.

c) czyta liczbę naturalną większą od 1, a następnie wypisuje jej największy dzielnik wła-
ściwy (mniejszy od danej liczby).

d) czyta wyraz, a następnie wypisuje jego litery w odwrotnej kolejności.
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Wydawnictwo Nowa Era oÊwiadcza, ˝e podj´ło starania, majàce na celu dotarcie do właÊcicieli
i dysponentów praw autorskich wszystkich zamieszczonych utworów. Wydawnictwo Nowa Era,
przytaczajàc w celach dydaktycznych utwory lub fragmenty, post´puje zgodnie z art. 29 ustawy
o prawie autorskim. JednoczeÊnie Nowa Era oÊwiadcza, ˝e jest jedynym podmiotem właÊciwym
do kontaktu autorów tych utworów lub innych podmiotów uprawnionych w przypadkach, w któ-
rych twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.
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