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1. Projekt sieci LAN w  formie pliku 

Zaprojektować topologię logiczną sieci LAN w firmie, która znajduje się w jednym budynku, na jednym piętrze. 

Założenia: 

W firmie znajduje się: 

- dział produkcji – 7 komputerów, 
- dział rachunkowy – 4 niezależnych pracowników, 
- sekretariat – 2 pracowników, 
- gabinet prezesa, 
- sala konferencyjna umożliwiająca prelekcje, prezentacje z możliwością bezprzewodowego dostępu do sieci. 
Wszystkie komputery w firmie powinny mieć dostęp do Internetu. Możliwość zorganizowania serwerowni. 
 

Opracować krótką dokumentację techniczną projektu (tabela) poszczególnych segmentów LAN ze wskazaniem:  
a. rodzaju urządzeń sieciowych,  
b. standardów urządzeń,  
c. niezbędnych oznaczeń i etykiet, 
d. adresacji IPv4. 
 

Wymagania projektu: 
- dokładnie określone segmenty sieci LAN, informacja o urządzeniach sieciowych, 
- krótki opis (legenda) użytych połączeń medium transmisyjnego, 
- etykiety oznaczenia stacji, serwera, rodzaju urządzeń,  IP, sposobu konfiguracji, etykiety działów, 
- projekt zapisany na nośniku (CD lub pendrive) w formie pliku w formacie programu do emulacji sieci. 
 

Przykład segmentu LAN z opisem (etykiety): 

 

Wykorzystaj program do emulacji sieci i sprzętu sieciowego: 

- Packet Tracer firmy Cisco, GNS3 lub inny. 



2. Projekt witryny www – opublikowany na darmowym serwerze 

Wykonaj witrynę www w edytorze graficznym WYSIWYG (np.: MS FrontPage). 
Witryna powinna składać się z co najmniej 5 podstron.  
Tematyka witryny dowolna, najlepiej  związana z dziedziną IT.  
Kluczowe założenia: 

 Szkielet stron zbuduj w oparciu o bloki <div> 

 Pamiętaj o znacznikach meta oraz właściwym kodowaniu stron (autor, kodowanie, keywords. 

 Przygotuj grafikę – wykorzystaj odpowiednie formaty plików na strony (JPG, gif, ico),. 
 Wykorzystaj na jednej z podstron, w dowolnym miejscu tabelę. 

 Do formatowania używaj CSS w zewnętrznym arkuszu stylów. 

 Staraj się wykorzystywać do budowania witryny HTML5 (nie używaj znaczników zdeprecjonowanych). 

 W witrynie w dowolnym miejscu powinien się znaleźć przynajmniej jeden skrypt JS (osadzony lub w pliku 
zewnętrznym). 

 Witrynę opublikuj na darmowym serwerze www (wszystkie dane dostępowe do panelu administracyjnego hostingu 
www – przygotuj w formie zrzutu). 

 Ogólna kolorystyka witryny – dowolna. 

 Witrynę poddaj walidacji czyli  procesowi weryfikowania poprawności składniowej dokumentu HTML (z walidacji 
przygotuj zrzut ekranowy). 

 dodatkowo: kalendarz graficzny lub tekstowy (aktualny miesiąc) lub zegar na głównej stronie, licznik 
odwiedzin, księga gości, skrypt PHP o dowolnej funkcjonalności, element flash. 

 

Przykładowy szkielet strony w oparciu o <div> 

Top:  
W tym elemencie wykorzystaj grafikę statyczną lub zmieniające się obrazy (skrypt JS). 
Pamiętaj o formacie grafiki, nie przesadź z kolorystyką topu. 
Odsyłacze: 
W sekcji odsyłaczy umieść przyciski interaktywne (zmieniają się podczas najechania kursorem myszy). 
Linki: 
Tutaj umieść linki do dowolnych stron w Internecie, wykorzystaj jako hiperłącza m.in. ikony/obrazki o małej rozdzielczości.  
Stopka: tutaj umieść banner reklamowy  (gotowy wygenerowany kod pobierz ze strony z bannerami). 
Treść: 
Na jednej ze stron umieść: 

 Zakładkę oraz hiperłącze (kotwicę) do dowolnego elementu strony, 

 Galerię zdjęć lub schematów, (min. 20 plików) 

 Plik do pobrania w formacie PDF – umieść w nim zrzut ekranowy z walidacji swojej strony, 

 Osadź krótki film w dowolnym formacie w małej rozdzielczości i rozmiarach (max. 2 MB) 
Elementy dodatkowe (nieobowiązkowe): krótka animacja flash, dźwięk (np.: jako podkład strony www) 

 

Sporządził: Piotr Konieczny 



 

3. Projekt bazy danych w  formie pliku 

Polecenie: Utwórz bazę danych Szkoła, poprzez zdefiniowanie tabel i wprowadzenie danych, dotyczących 

uczniów, nauczycieli oraz ocen uczniów.  

Czynności: tworzenie struktury bazy w widoku projektu określanie typu i rozmiaru pól wprowadzanie danych 

poruszanie sie po rekordach dopisywanie i usuwanie rekordów sortowanie rekordów 

Tabela: Uczniowie 

 

Tabela: Nauczyciele 

 



 

Tabela: Oceny 

 

 

 

Sporządziła: Jolanta Bownik 

 


