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PRZYJRZYJ SIĘ ZDJĘCIU.

PRZECZYTAJ LUB POPROŚ

KOGOŚ BY PRZECZYTAŁ

WSZYTKIE ODPOWIEDZI.

ZAZNACZ PRAWIDŁOWĄ

ODPOWIEDZ.

1.

2.

3.

Instrukcja kolejnych zadań:



Zadanie numer: 1                              
-ksero

-kalkulator

-tablet graficzny

- słuchawki

-telefon komórkowy, dotykowy

- laptop

-stary telefon stacjonarny

-klawiatura

- myszka przewodowa

- tablet

-maszyna do pisania

- komputer stacjonarny/ PC

- kabel USB

- drukarka



Zadanie numer : 2                             
-ksero

-kalkulator

-tablet graficzny

- słuchawki

-telefon komórkowy, dotykowy

- laptop

-stary telefon stacjonarny

-klawiatura

- myszka przewodowa

- tablet

-maszyna do pisania

- komputer stacjonarny/ PC

- kabel USB

- drukarka



Zadanie numer: 3                              
-ksero

-kalkulator

-tablet graficzny

- słuchawki

-telefon komórkowy, dotykowy

- laptop

-stary telefon stacjonarny

-klawiatura

- myszka przewodowa

- tablet

-maszyna do pisania

- komputer stacjonarny/ PC

- kabel USB

- drukarka



Zadanie numer: 4                              
-ksero

-kalkulator

-tablet graficzny

- słuchawki

-telefon komórkowy, dotykowy

- laptop

-stary telefon stacjonarny

-klawiatura

- myszka przewodowa

- tablet

-maszyna do pisania

- komputer stacjonarny/ PC

- kabel USB

- drukarka



Zadanie numer : 5                            
-ksero

-kalkulator

-tablet graficzny

- słuchawki

-telefon komórkowy, dotykowy

- laptop

-stary telefon stacjonarny

-klawiatura

- myszka przewodowa

- tablet

-maszyna do pisania

- komputer stacjonarny/ PC

- kabel USB

- drukarka



Zadanie numer : 6                             
-ksero

-kalkulator

-tablet graficzny

- słuchawki

-telefon komórkowy, dotykowy

- laptop

-stary telefon stacjonarny

-klawiatura

- myszka przewodowa

- tablet

-maszyna do pisania

- komputer stacjonarny/ PC

- kabel USB

- drukarka



Zadanie numer  : 7                            
-ksero

-kalkulator

-tablet graficzny

- słuchawki

-telefon komórkowy, dotykowy

- laptop

-stary telefon stacjonarny

-klawiatura

- myszka przewodowa

- tablet

-maszyna do pisania

- komputer stacjonarny/ PC

- kabel USB

- drukarka



Zadanie numer  : 8                           
-ksero

-kalkulator

-tablet graficzny

- słuchawki

-telefon komórkowy, dotykowy

- laptop

-stary telefon stacjonarny

-klawiatura

- myszka przewodowa

- tablet

-maszyna do pisania

- komputer stacjonarny/ PC

- kabel USB

- drukarka



Zadanie numer  : 9                           
-ksero

-kalkulator

-tablet graficzny

- słuchawki

-telefon komórkowy, dotykowy

- laptop

-stary telefon stacjonarny

-klawiatura

- myszka przewodowa

- tablet

-maszyna do pisania

- komputer stacjonarny/ PC

- kabel USB

- drukarka



Zadanie numer: 10                              
-ksero

-kalkulator

-tablet graficzny

- słuchawki

-telefon komórkowy, dotykowy

- laptop

-stary telefon stacjonarny

-klawiatura

- myszka przewodowa

- tablet

-maszyna do pisania

- komputer stacjonarny/ PC

- kabel USB

- drukarka



Zadanie numer : 11                             
-ksero

-kalkulator

-tablet graficzny

- słuchawki

-telefon komórkowy, dotykowy

- laptop

-stary telefon stacjonarny

-klawiatura

- myszka przewodowa

- tablet

-maszyna do pisania

- komputer stacjonarny/ PC

- kabel USB

- drukarka



Zadanie numer: 12                              
-ksero

-kalkulator

-tablet graficzny

- słuchawki

-telefon komórkowy, dotykowy

- laptop

-stary telefon stacjonarny

-klawiatura

- myszka przewodowa

- tablet

-maszyna do pisania

- komputer stacjonarny/ PC

- kabel USB

- drukarka



Zadanie numer  : 13                            
-ksero

-kalkulator

-tablet graficzny

- słuchawki

-telefon komórkowy, dotykowy

- laptop

-stary telefon stacjonarny

-klawiatura

- myszka przewodowa

- tablet

-maszyna do pisania

- komputer stacjonarny/ PC

- kabel USB

- drukarka



Zadanie numer: 14                              

-ksero

-kalkulator

-tablet graficzny

- słuchawki

-telefon komórkowy, dotykowy

- laptop

-stary telefon stacjonarny

-klawiatura

- myszka przewodowa

- tablet

-maszyna do pisania

- komputer stacjonarny/ PC

- kabel USB

- drukarka



Instrukcja kolejnych zadań:

OTWÓRZ LINK.

ZNAJDZ
INFORMACJE.
NARYSUJ
ODPOWIEDZ.

1.

2.

3.



Zadanie numer : 15

Otwórz link:

Sprawdź co to za
urządzenie.

Narysuj  je:

https://allegro.pl/oferta/laminator-termiczny-abox-ol381-a3-a4-a6-4w1-
10184975240?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-

de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_
pla_firma_biuro-reklama&ev_adgr=Biuro+i+Reklama+-

+Akcesoria,+meble,+sprz%C4%99t+biurowy+oraz+papier&gclid=CjwKCAiAg8O
BBhA8EiwAlKw3kqv51S4fkrl9biHJC1Nex9NmMPEbqm2TQD6HoqHnO5XJPVe_ui

7BRhoCexEQAvD_BwE

https://allegro.pl/oferta/laminator-termiczny-abox-ol381-a3-a4-a6-4w1-10184975240?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_biuro-reklama&ev_adgr=Biuro+i+Reklama+-+Akcesoria,+meble,+sprz%C4%99t+biurowy+oraz+papier&gclid=CjwKCAiAg8OBBhA8EiwAlKw3kqv51S4fkrl9biHJC1Nex9NmMPEbqm2TQD6HoqHnO5XJPVe_ui7BRhoCexEQAvD_BwE


Zadanie numer : 16

Otwórz link:
 
 
 
 
 

 Sprawdź co to
za urządzenie.

 

Narysuj  je:

https://www.euro.com.pl/niszczarki/fellowes
-niszczarka-6m.bhtml?

gclid=CjwKCAiAg8OBBhA8EiwAlKw3kpLrx1Gt
YcyHwEXnvR7jcwgY9t9VQe-

SoRGjmDMUaJfuiWWFaUEd2RoCQKgQAvD_B
wE&gclsrc=aw.ds

https://www.euro.com.pl/niszczarki/fellowes-niszczarka-6m.bhtml?gclid=CjwKCAiAg8OBBhA8EiwAlKw3kpLrx1GtYcyHwEXnvR7jcwgY9t9VQe-SoRGjmDMUaJfuiWWFaUEd2RoCQKgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Zadanie numer: 17 

 
Otwórz link:

 
 
 
 
 
 
 

 Sprawdź co to za
urządzenie.

Narysuj  je:

https://www.mediaexpert.pl/kom
putery-i-tablety/drukarki-i-

urzadzenia-
biurowe/bindownice/bindownica-
peach-starbinder-pro-pb200-30?
gclid=CjwKCAiAg8OBBhA8EiwAlK
w3kiVZvPc1pNVrgiVeu9V5jxCzkZg
tw73djeesS2Z9SlAO111ASWUL0Bo

CTqsQAvD_BwE

https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/drukarki-i-urzadzenia-biurowe/bindownice/bindownica-peach-starbinder-pro-pb200-30?gclid=CjwKCAiAg8OBBhA8EiwAlKw3kiVZvPc1pNVrgiVeu9V5jxCzkZgtw73djeesS2Z9SlAO111ASWUL0BoCTqsQAvD_BwE


Zadanie numer : 18

     Otwórz link:
 
 
 
 
 

 Sprawdź co to za
urządzenie.

Narysuj  je:

https://www.morele.net/skaner-epson-
perfection-v19-b11b231401-723220/

https://www.morele.net/skaner-epson-perfection-v19-b11b231401-723220/


I jak państwu poszło?

Które z 18 zadań było
trudne?

Czekam na państwa
odpowiedzi.

ZimCore Hubs • Apr. 30, 2020



Materiał powstał przy użyciu:

-https://www.canva.com/

-https://pixabay.com/pl/

-https://www.google.pl/?

&bih=1052&biw=2133&safe=off&hl=pl

-http://odpirson.otwartedrzwi.pl/wp-

content/uploads/2020/11/6.-Urz%C4%85dzenia-w-

pracowni-komputerowej.pdf

Pracowania komputerowa


