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                                     Scenariusz zajęć   

                   Sieci komputerowe – budowa i usługi  

  Na lekcji wykorzystasz:  

 Poznane słowa z języka angielskiego (język techniczny) 

 Tutorial przygotowany w języku angielskim przez nauczyciela 

 Prezentacja wykorzystująca angielskie nazwy i terminy związane z in-

frastrukturą sieciową 

                                                

Cele ogólne  

Uczeń:  
• zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń cyfrowych i towarzyszącego im oprogramo-

wania, 
• charakteryzuje sieć Internet, jej ogólną budowę i usługi, 
• opisuje podstawowe topologie sieci komputerowej,  
• przedstawia i porównuje zasady działania sieci komputerowej typu klient-serwer oraz peer-

to-peer,  
• opisuje sposoby identyfikowania komputerów w sieci,  
• przedstawia trendy w historycznym rozwoju informatyki i technologii oraz ich wpływ na roz-

wój społeczeństw.  

Cele szczegółowe  

Zapamiętanie  

Uczeń:  
• definiuje pojęcia związane z siecią komputerową: switch, router, protokół komunikacyjny, 

adres MAC, adres IP,  
• wymienia topologie sieci oraz popularne protokoły internetowe,  
• wymienia parametry sieci, które trzeba skonfigurować, aby skorzystać na danym urządzeniu 

z sieci Internet.  
 
Zrozumienie  

Uczeń:  
• wyjaśnia sposób komunikacji między urządzeniami w sieci lokalnej oraz w sieci Internet,  
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• opisuje działanie usług: DHCP oraz DNS,  
• omawia różnice między usługami typu klient-serwer a peer-to-peer.  
 
Zastosowanie  

Uczeń:  
• sprawdza ustawienia i parametry karty sieciowej: adres MAC, adres IP, maskę podsieci, 

bramę domyślną,  
• diagnozuje i rozwiązuje proste problemy związane z dostępem do sieci Internet.  
 
Tworzenie  

Uczeń:  
• konfiguruje urządzenia do pracy w sieci lokalnej oraz w internecie, podłączone przewodowo 

i bezprzewodowo.  

Środki dydaktyczne:  

• komputer z dostępem do internetu,  
• przykładowe urządzenia sieciowe, takie jak: przełącznik sieciowy, router, punkt dostępowy 

(do demonstracji podczas lekcji),  
• projektor multimedialny lub tablica multimedialna,  
• tutoriale dostępne na stronie w sieci komputerowej:  

1. Sprawdzenie parametrów połączenia sieciowego w Wierszu polecenia  
2. Przekształcanie adresów IP z systemu dziesiętnego na binarny i odwrotnie  
3. Ustalanie adresu IP sieci z wykorzystaniem maski podsieci  
4. Sprawdzenie konfiguracji sieci w ustawieniach systemu Windows  
5. Omówienie adresów URL różnych typów  
6. Polecenie ping – opis i zastosowanie  
7. Polecenie tracert – opis i zastosowanie  

• materiały multimedialne udostępnione przez nauczyciela:  
1. Internet, czyli sieć sieci  
2. Usługi w internecie  
3. Adresy IP  
4. Maski adresów IP  
5. Adresy opisowe i system DNS  
6. Od wpisania adresu do wyświetlenia strony WWW  
7. Model warstwowy działania sieci  

Metody pracy:  

• wykład rozszerzony o przekazy multimedialne (MW),  
• demonstracja, pokaz (MDP),  
• praca z podręcznikiem (MPP),  
• ćwiczenia, zadania (MC).  

Wiedza uprzednia ucznia  
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Uczeń:  
• schematycznie przedstawia budowę i funkcjonowanie sieci komputerowej: szkolnej, domo-

wej i sieci Internet  

Przebieg lekcji  

1. Po omówieniu zagadnień z tego tematu uczeń będzie świadomie korzystał z sieci kompu-
terowych i oferowanych przez nie usług. Po zajęciach uczeń powinien m.in. opisywać rolę 
urządzeń działających w małych sieciach domowych czy sieci szkolnej; wyjaśniać pojęcia 
związane z sieciami: adresy MAC, IP, opisowe oraz URL; diagnozować przyczyny niedziała-
nia sieci na swoim urządzeniu oraz, w razie potrzeby, podejmować kroki w celu usunięcia 
awarii.  

2. Pierwszą lekcję warto rozpocząć od sprawdzenia, co uczniowie wiedzą na temat sieci, ich 
działania, obsługujących je urządzeń oraz dostępnych za ich pośrednictwem usług. Pozwoli 
to lepiej dostosować przebieg zajęć do potrzeb uczniów.   

3. Podczas omawiania urządzeń sieciowych warto, o ile będzie taka możliwość, odnieść się 
do konkretnych urządzeń, takich jak przełącznik sieciowy, karta sieciowa, punkt dostę-
powy sieci wi-fi lub router, oraz zwrócić uwagę na to, że w małych sieciach, np. domowych, 
wszystkie te funkcje pełni jedno urządzenie.  

4. Mówiąc o rodzajach sieci komputerowych, warto przedyskutować (po wykonaniu przez 
uczniów ćwiczenia), z jaką technologią mamy najczęściej do czynienia w sieciach lokalnych 
LAN, i wyjaśnić dlaczego.  

5. Przy omawianiu sieci LAN warto zwrócić uwagę, że nazwy: adres fizyczny, adres sprzętowy 
oraz adres MAC odnoszą się do tego samego parametru. Ważne jest także wyjaśnienie, że 
dopuszcza się zmianę adresu MAC i wówczas przestaje być on powiązany z producentem.  

6. Podczas omawiania internetu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem  można wy-
korzystać prezentacyjne zasoby multimedialne  dotyczące Internetu:  

 Internet, czyli sieć sieci  
 Usługi w internecie  
 Adresy IP  
 Maski adresów IP  
 Adresy opisowe i system DNS  
 Od wpisania adresu do wyświetlenia strony WWW  

8. Diagnostykę dostępu do sieci Internet można omówić, posługując się tutorialami dostęp-
nymi w internecie:  

1. Polecenie ping – opis i zastosowanie  
2. Polecenie tracert – opis i zastosowanie  

9. Wybrane tutoriale i materiały multimedialne warto udostępnić uczniom, by mogli samo-
dzielnie odtworzyć je podczas wykonywania ćwiczeń lub zadań.  

10. Typowe błędy i trudności w realizacji tematu:  
• uczniowie często robią literówki podczas wpisywania poleceń w Wierszu polecenia.  

11. Mówiąc o sieci Internet, warto poruszyć temat wyczerpujących się adresów IPv4 i koniecz-
ności przejścia na protokół IPv6 . Można przeprowadzić dyskusję na ten temat. 

 


