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Завдання перше
Zadanie pierwsze



Реєструйте нові облікові записи в популярних соціальних мережах

Zarejestruj nowe konta na popularnych platformach społecznościowych

Wykorzystując adres e-mail uczelni - ten w domenie @g.wszia.opole.pl 

Utwórz konta ( mogą być z wymyślonym imieniem i nazwiskiem ) na następujących stronach:


• twitter.com

• linkedin.com

• facebook.com

• tiktok

• Instagram


Ważne żeby to były nowo założone konta a nie takie z których korzystacie prywatnie. Będą potrzebne na 
następne zajęcia.


Upewnijcie się również że macie dostęp do http://office365.com jeżeli nie posiadasz dostępu do Office 
wypełnij formularz dostępny pod adresem: 


https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScXJpwb8MdXbIDuM2zAIMa8oMzYpl_4BARaHm5Ru54t5ViE8A/formrestricted 


jest on dostępny tylko po zalogowaniu się na swoje konto pocztowe w domenie @g.wszia.opole.pl.

Po weryfikacji danych na adres Studenta w domenie @g.wszia.opole.pl zostaną wysłane dalsze 
informacje.

Використовуючи адресу електронної пошти університету – ту, що знаходиться в домені 
@g.wszia.opole.pl 

Створіть облікові записи (може бути з вигаданим іменем) на таких сайтах:


• twitter.com

• linkedin.com

• facebook.com

• Tik Tok

• Instagram


Важливо, щоб це були нещодавно створені облікові записи, а не ті, якими ви користуєтеся приватно. 
Вони знадобляться для наступного уроку.


Також переконайтеся, що у вас є доступ до http://office365.com, якщо у вас немає доступу до Office, 
заповніть форму, доступну за адресою:


https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScXJpwb8MdXbIDuM2zAIMa8oMzYpl_4BARaHm5Ru54t5ViE8A/formrestricted


він доступний лише після входу в обліковий запис електронної пошти в домені @g.wszia.opole.pl.

Після перевірки даних подальша інформація буде надіслана на адресу Студента в домені 
@g.wszia.opole.pl.
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Друге завдання
Zadanie drugie



Підготуйте есе або презентацію, працюючи в групах по 2 особи
Przygotuj esej lub prezentacje pracując w grupach 2 osobowych 

Proszę przygotować esej/
opracowanie ( przynajmniej 3-4 strony 
)  lub prezentacje ( minimum 20 
slajdów )  na jeden z poniższych 
tematów. Zadanie wykonaj 
wykorzystując google docs lub google 
slides. Zadanie zróbcie w grupach 
dwuosobowych wykorzystując opcje 
udostępniania ( niezależnie czy będzie 
to google docs czy google slide ).  

Будь ласка, підготуйте есе (мінімум 
3-4 сторінки) або презентацію 
(мінімум 20 слайдів) на одну з 
наступних тем. Виконайте завдання 
за допомогою google docs або 
google slides. Виконуйте завдання в 
групах по двоє, використовуючи 
параметри спільного доступу 
(незалежно від того, чи будуть це 
google docs чи google slide).



Теми роботи
Tematy prac

1. Analiza systemu informacyjnego wybranego przedsiębiorstwa i 
zaproponowanie usprawnień.


2. Stworzenie planu wdrożenia systemu informatycznego dla nowo powstałej 
firmy.


3. Ocena zalet i wad korzystania z chmury obliczeniowej dla przedsiębiorstwa.

4. Analiza systemu zarządzania danymi i zaproponowanie sposobów na 

poprawę procesów związanych z nimi.

5. Stworzenie wizualizacji danych na podstawie zbioru danych z wybranej 

dziedziny.

6. Zaprojektowanie interfejsu użytkownika dla aplikacji mobilnej z 

uwzględnieniem zasad projektowania UX/UI.

7. Ocena wpływu narzędzi analitycznych na procesy biznesowe w wybranej 

branży.

8. Przygotowanie raportu dotyczącego ochrony danych osobowych w 

przedsiębiorstwie.

9. Analiza procesu decyzyjnego w wybranej organizacji i zaproponowanie 

sposobów na jego usprawnienie.

10.Przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z wprowadzeniem nowej 

technologii do przedsiębiorstwa i zaproponowanie działań zapobiegawczych.

1. Проведення аналізу процесів використання інформації в компанії та 
підготовка презентації результатів.


2. Розроблення стратегії використання соціальних медіа в маркетингу 
компанії.


3. Розроблення алгоритму збереження та забезпечення безпеки важливої 
інформації компанії.


4. Проведення дослідження інформаційних потреб різних відділів компанії та 
підготовка рекомендацій щодо їх оптимізації.


5. Виконання аналізу конкурентів на основі інформації, зібраної з відкритих 
джерел та досліджень.


6. Розроблення стратегії підтримки клієнтів з використанням інформаційних 
технологій.


7. Проведення дослідження ефективності використання електронної пошти 
в компанії та розроблення рекомендацій щодо її оптимізації.


8. Розроблення системи моніторингу інформаційної безпеки компанії та 
підготовка звіту про результати.


9. Проведення дослідження ринку та розроблення пропозиції щодо 
використання нових інформаційних технологій в компанії.


10.Вивчення та аналіз роботи системи управління взаємодією з клієнтами та 
розроблення пропозицій щодо її удосконалення.



Якщо у вас виникли запитання чи 
проблеми, запитуйте


