Zestaw ćwiczeń dla specjalności Wychowanie fizyczne oraz ORTiR
Ćwiczenie 1
W systemie operacyjnym Windows /XP7/8 na dysku C:\ załóż strukturę katalogową wg. wzoru.
Katalog główny: dyscypliny sportowe
5 podkatalogów, które są różnymi dyscyplinami sportowymi.
W każdym podkatalogu (dyscyplinie sport.) załóż po 2 podkatalogi, które np. są nazwiskami
sportowców reprezentujących daną dyscyplinę.
Ćwiczenie 2
Wybraną dyscyplinę sportową (podkatalog) skopiuj na pulpit systemu operacyjnego.
Ćwiczenie 3
Z katalogu Moje dokumenty (Pulpit systemu) skopiuj do dowolnej swojej dyscypliny sportowej 3
pliki.
Ćwiczenie 4
Po skopiowaniu plików dokonaj zmiany ich nazw. (Prawy klawisz myszy na każdej z nazw i opcja:
Zmień nazwę). Nowa nazwa pliku dowolna.
Ćwiczenie 5
Usuń skopiowane pliki ze swoich katalogów.
Ćwiczenie 6
Korzystając z opcji Znajdź (Wyszukaj) z menu START szukaj plików po nazwie oraz dacie ich
utworzenia, ostatniego otwarcia.
Ćwiczenie 7
Usuń całą swoją strukturę katalogową.

Ćwiczenie dla ORTiR
Przedmiot: Inform. systemy. zarządz. inform. turyst i rekreacyjną
Korzystając z danych ze strony internetowej http://www.intur.com.pl/przyjazd.htm
Przedstaw w arkuszu kalkulacyjnym dane dotyczące przyjazdów turystów do Polski z 10-ciu
wybranych krajów.
Należy uwzględnić podział (osobne wykresy) na rodzaj środka lokomocji-rodzaj przejścia
granicznego. Nie należy kopiować ze strony danych lecz samodzielnie przygotować tabelę z
wybranymi danymi i na jej podstawie wykonać wykres w programie Power Point w którym
należy przygotować prezentację z zebranych danych. Jeśli np. wybierzesz kraj Niemcy,
Francja należy opisać krótko ten kraj, „wkleić” mapkę itd.
Całość prezentacji należy wzbogacić przejściami slajdów oraz animacją napisów czy
wykresów. Plik zapisać na dysku C:/ w katalogu ORTiR pod nazwą przyjazdy.doc

Ćwiczenie
Ze strony internetowej www.voyager.pl wyszukaj informacje dotyczące
1. Biur podróży
Adresy
Strony internetowe
Telefony
Fax
Poczta e-mail
2. Prywatne strony poświęcone turystyce

Strony internetowe

Otwórz program Microsoft Word i wpisuj poszczególne odnośniki do biur podróży (odnośniki
(linki) mogą być w postaci przycisków www, które możesz znaleźć na dowolnej stronie
internetowej na której są przyciski, tapety, tła, itd.).
Zaprojektuj stronę internetową z linkami do tych biur podróży dodając tło linie ozdobne,
autokształty itd.
Po wykonaniu powyższych czynności plik zapisz jako ... strona sieci web pod nazwą
biura podróży.htm

Ćwiczenie
Korzystając ze strony internetowej portalu Wirtualna Polska (www.wp.pl) z kategorii
Turystyka wyszukaj następujące informacje a następnie po ich zebraniu przygotuj prezentację
w edytorze tekstu Word.
a) oferta wyjazdu turystycznego Portugalia, Hiszpania
b) oferta wyjazdu na wyspę grecką;
c) oferta wyjazdu do Egiptu;
d) oferta dowolna.

Portal Wirtualna Polska - kategoria TURYSTYKA

Wyszukana oferta – wyspa grecka – Opis szczegóły oferty

Przygotowana oferta ma być obliczona dla 2 osób (kalkulacja w Microsoft Excel)
Proszę podać cenę całkowitą, dla jednej osoby, skąd wylot/wyjazd, posiłki cena,
ubezpieczenie itd. Proszę wkleić zdjęcie(a) hotelu czy pensjonatu.
Oferta ma dotyczyć dowolnego wakacyjnego miesiąca (1 tydzień – 2 tygodnie).

Ćwiczenie
W arkuszu kalkulacyjnym Excel opracuj program liczący wyniki zawodów sportowych
z 6-ciu dyscyplin sportowych.
a). bieg na 100 metrów – 15 zawodników
b). bieg na 200 metrów – 15 zawodników
c). bieg na 400 metrów – 15 zawodników
d). skok wzwyż – 10 zawodników
e). skok w dal
– 10 zawodników
f). skok o tyczce
– 10 zawodników
Do tego celu wykorzystaj formułę JEŻELI.
Przykład:
=JEŻELI(G10<10,5;"kwalifikacja - półfinał";"brak wkalifikacji")

Bieg na 100 metrów

l.p.
1
2
3
…
…

Nazwisko zawodnika
Nowakowski Ryszard
Kowalski Antoni
Biegacz Alfred
…………….
……………
do 15 zawodników

Kwalifikacja
I
II seria Eliminacje
seria
10,47 10,46
10,40 kwalifikacja - półfinał
10,38 11,09
10,80 brak kwalifikacji

W zaznaczonych komórkach wyedytuj formułę jeżeli (znak =) i wzorując się na powyżej
formule ustaw taką samą lub podobną do wszystkich 6-ciu dyscyplin.

Ćwiczenie
Korzystając z danych ze strony internetowej PZPN wykonaj następujące wykresy
w programie Microsoft Excel:
a). wykres punktacyjny;
b). wykres zwycięstw;
c). wykres remisów;
d). wykres porażek;
e). wykres stosunku bramek.

Np. te kolumny tworzą dane do wykresu
Wykresy mają być kolumnowe, opisane wszystkie osie i tytuł wykresu.
Dane z tabeli (patrz powyżej) skopiuj do Arkusza kalkulacyjnego Excel i na podstawie
zaznaczonej kolumny danych wykonaj wykresy.
Należy je wykonać w osobnych arkuszach, które należy nazwać tak jak kolumny np.
Zwycięstwa, Remisy czy bramki.
Gotowy plik zapisz na pulpicie pod nazwą liga.xls

Ćwiczenie
Korzystając ze stron internetowych (www.voyager.pl, www.pascal.onet.pl) wyszukaj i
przygotuj ofertę kalkulację obozu narciarskiego w 3 miejscowościach górskich (Tatry polskie
i słowackie).
Całość oferty ma być przygotowana w edytorze tekstu Microsoft Word.
Wyliczenia (np. nocleg, wyżywienie, wyciągi narciarskie, ubezpieczenie, instruktor)
przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel.
Te 3 oferty mają dotyczyć trzech różnych miejscowości w miejscowościach górskich
pensjonatach lub hotelach dla 15 osób. Wszyscy mają być ubezpieczeni. Podatek od całości
pobytu 22 %.
W Microsoft Excel podać cenę końcową poszczególnych pobytów z podatkiem i bez.

Ćwiczenie
Korzystając z sieci Internet opracuj prezentację multimedialną w programie PowerPoint
z dowolnej tematyki:
Można wykorzystać stronę internetową Eduseek (http://eduseek.interklasa.pl/uczen/)
Tekst, rysunki, zdjęcia, tabele, które będziemy wykorzystywać w prezentacji powinny być
sformatowane w edytorze tekstu Ms Word, jako materiały pomocnicze.
Całość prezentacji 10-15 slajdów. Dodać animację i przejście slajdu. Plik zapisz na dysku C:\
w katalogu Moje dokumenty pod nazwą prezentacja1.ppt oraz

Wybrać swój przedmiot, który się naucza
(lud dowolny)
Po przeglądnięciu zawartości podstrony
z danej dziedziny opracuj schemat, jaki
będzie prezentowany w postaci slajdów
programie PowerPoint

W zaznaczeniu

przykładowe materiały do
wykorzystania na prezentację
z działu Informatyka

Ćwiczenie
Korzystając ze strony internetowej (wyszukiwarka WWW.google.com.pl) odszukaj stronę
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Następnie z kategorii Oświata (podkategoria Awans nauczycieli)
otwórz Procedury dotyczące nadawania stopni awansu zawodowego.
Następnie kliknij prawym klawiszem myszy na strukturze awansu zawodowego nauczycieli i wybierz
opcję kopiuj. Następnie otworzyć Edytor tekstu Word i napisać nagłówek „Awans zawodowy
nauczycieli” (czcionka 14 pkt, kolor zielony Arial).
Pod nagłowkiem dokonać wklejenia struktury awansu.

Prawy klawisz
myszy i Kopiuj

Po skopiowaniu struktury (patrz powyższy rysunek) dokonaj otwarcia (po kolei) następujących
dokumentów ze strony MENiS. Każdy należy zaznaczyć (cały) i skopiować do naszego otwartego
dokumentu w edytorze tekstu Word (pod schematem awansu).
Proponowana dokumentacja komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy:
1. Dokumentacja prac komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
2. Dokumentacja prac komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
3. Dokumentacja prac komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Gotowy plik zapisz na Pulpicie systemu pod nazwą: awans nauczycieli-zasady.doc.

Ćwiczenie
1. Otwórz portal internetowy ONET.

2. Odszukaj encyklopedię WIEM.
3. Wykorzystując podstawowe pojęcia informatyczne typu: Informatyka, Pamięć, RAM,
Bajt, Bit, Oprogramowanie, System operacyjny, Bazy danych, Edytor tekstu itp.
Rozrysuj krzyżówkę.
4. Do narysowania krzyżówki wykorzystaj program graficzny PAINT.
5. Skopiuj rysunek krzyżówki do edytora tekstu Ms Word, a następnie opisz hasa
wykorzystując encyklopedia WIEM.ONET.PL
Wpisywanie hasa

Poniżej odszukane haso

