
SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI z dnia 23.03.2020 

1. Powitanie uczestników. 
2. Uruchomienie komputerów oraz odpowiedniego oprogramowania: 

a. poczta elektroniczna z notatką z zeszytu elektronicznego z poprzedniej lekcji, 
b. program Total Commander - wersja demonstracyjna, 
c. NOTATNIK. 

3. Krótka rozmowa na temat samopoczucia, przebiegu pobytu w domu, form spędzania wolnego czasu. 
4. Wymiana informacji na temat: "Dlaczego powinniśmy pozostawać w domu". 
5. Wprowadzenie do zasadniczego tematu lekcji. 

TEMAT: Transport plików na serwer WWW z wykorzystaniem protokołu FTP. 
6. Przebieg lekcji: 

a. uruchomienie przeglądarki internetowej i wpisanie w linii adresu - adresu strony internetowej ucznia, 
b. uruchomienie programu Total Commander, 
c. ustawienie układu okien zgodnie z informacjami podanymi na wcześniejszych lekcjach, 
d. tworzenie pliku startowego uruchamiającego strony internetowe z wykorzystaniem NOTATNIKA i zapis 

go pod odpowiednią nazwą i w odpowiednim folderze na dysku, 
- treść pliku (imię ucznia, NAUKA ZDALNA, data - poszczególne linie z ustawieniem ŁAMANIA 

WIERSZA) 
e. konfiguracja połączenia FTP zgodnie z parametrami zapisanymi w zeszycie elektronicznym na 

poprzedniej lekcji, 
f. łączenie się z serwerem WWW, 
g. transport pliku startowego na serwer WWW, 
h. odświeżenie w przeglądarce internetowej strony internetowej ucznia. 

 
ZADANIE DOMOWE. 
Utwórz plik startowy, wykorzystując NOTATNIK, którego treścią będzie tekst zawarty poniżej: 
 

================================================= 
ZARZĄDZANIE USŁUGĄ FTP 

IMIĘ I NAZWISKO (wpisz swoje imię i nazwisko) 
KLASA 8 - grupa (wpisz numer swojej grupy) 

DATA (wpisz datę wykonania zadania) 
================================================= 

 
Formatuj ten plik wykorzystując podstawowe parametry KODOWANIA dotyczący projektowania witryn internetowych 
poznane na lekcji. Ustaw:  

a. rodzaj czcionki: VERDANA,  
b. jej rozmiar: 7,  
c. jej kolor: NIEBIESKI,  
d. jej styl:   

- pierwsza linijka: BRAK STYLU,  
- druga linijka: POGRUBIONA,  
- trzecia linijka: POGRUBIONA i POCHYLONA,  
- czwarta linijka: BRAK STYLU,  
- piąta linijka: POGRUBIONA i PODKREŚLONA,  
- szósta linijka: BRAK STYLU,  

e. wyrównanie: DO ŚRODKA,  
f. łamanie wiersza po każdej linijce tekstu,  

Umieść plik startowy na swoim serwerze WWW, wykorzystując protokół FTP w programie Total Commander. 
Prześlij pocztą elektroniczną na adres korespondencyjny nauczyciela LIST zawierający link do utworzonej strony www, 
założonej na serwerze oraz załącz do listu opracowany przez Ciebie plik startowy.  
Termin przesłania do 30.03.2020 

  
 


