
 

Scenariusz lekcji  
Opracowanie: mgr Bożena Marchlińska 
NKJO w Ciechanowie 
Czas trwania jednostki lekcyjnej: 90 min. 
 

Temat lekcji: Adresy IP. Konfiguracja stacji roboczych. Część I. 

Cele lekcji: 

• wyjaśnienie pojęć: protokół i adres IP, 
• powtórzenie wiadomości o binarnym i dziesiętnym systemie liczbowym  
• uzyskanie umiejętności podziału adresów IP na klasy A, B, C, D, E i wyboru odpowiedniej 

klasy do projektowania budowy sieci, 
• wyjaśnienie pojęcia maska podsieci i celowości jest stosowania, 
• nabycie umiejętności wyodrębniania w adresie IP identyfikatora sieci i hosta poprzez 

stosowanie funkcji AND pomiędzy maską podsieci i adresem IP 
 

Zdobyte umiejętności: 

Słuchacz potrafi wymienić i omówić klasy adresów, wybrać odpowiednią klasę do projektowanej 
sieci, sieć. Zna maski podsieci i potrafi określać identyfikatory sieci i hosta adresów IP. 
 

Metody pracy: 

• pogadanka 

• elementy wykładu połączonego z prezentacją PowerPoint 

Formy pracy:  

• grupowa 

• indywidualna 

• w parach 

Środki dydaktyczne:  

• stanowiska komputerowe podłączone do sieci,  

• prezentacja komputerowa, 

• kserokopie z ćwiczeniami. 

Przebieg lekcji 
 

Wprowadzenie do tematu lekcji (15 min.) 
 
Nauczyciel mówi, że na dzisiejszej lekcji będziemy się zajmować konfiguracją stacji roboczych w 
sieci. Wyjaśnia, że aby dwa komputery mogły się ze sobą porozumieć, muszą używać tego samego 
protokołu komunikacyjnego. Jeśli przygotowujemy naszą sieć do współpracy z Internetem, 
wybieramy protokół TCP/IP. Protokół IP zapewnia komunikację, a protokół TCP steruje nią i 
zapewnia kontrolę błędów. Mówi, że każdemu komputerowi w sieci jest przypisywany w unikatowy 
sposób adres IP, dzięki któremu komputer wie, że to do niego jest kierowana wiadomość. 
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Następnie wyjaśnia, że  adres IP (Internet Protocol) jest to 32-bitowy adres binarny, zapisany w 
czterech 8-bitowych grupach, zwanych oktetami, który dla łatwiejszego zapamiętania przedstawia 
się najczęściej w formacie dziesiętnym i podaje przykład:  
 
10101100.00010000.00000001.00000001 czyli 172.16.1.1.  
 
 
W celu powtórzenia materiału z poprzedniej lekcji o zamianie systemu binarnego na dziesiętny 
prosi o wykonanie następujących ćwiczeń: 
 
Ćwiczenie 1 
 
Zamień następujące liczby na adresy IP podzielone na 4 oktety i zapisz je w postaci liczb 
dziesiętnych. 

A.  11111111111111100111111000000110 
B.  10010001100100011001000110010001 
C.  10010001011110110111101011111011 

 
Ćwiczenie 2 
 
Oblicz iloczyn logiczny (bramka AND) dla następujących liczb. 
 

I 
liczba 

1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

II 
liczba 

1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

Wynik  
 

                                

 

 
Faza główna (50 min.) 

 
Następnie nauczyciel podaje temat lekcji i przystępuje do omówienia nowego materiału w postaci 
wykładu popartego prezentacją komputerową. 
 
Mówi, że pełny adres IP składa się z  3 składników: 

- adresu sieci 
- adresu podsieci 
- adresu hosta. 

Adresy IP pozwalają na hierarchiczną organizację zbioru sieci. Dostępne są trzy rodzaje adresów: 
� Unicast – najbardziej popularny typ adresu IP, który jednoznacznie identyfikuje komputer 

w sieci, 
� Broadcast – IP umożliwia wysłanie pakietu pod „wspólny” adres sieci do wszystkich 

komputerów do niej należących. 
� Multicast – pozwala na wysyłanie danych do wielu określonych punktów docelowych w 

wielu sieciach. 

 
Nauczyciel wyjaśnia, że adresy w zależności od wielkości są podzielono na pięć klas, trzy główne 
oznaczonych literami: A, B, C i dwie mniej znane D i E. Następnie charakteryzuje je. Pierwsze bity 
adresu określają klasę adresową. 
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Klasa A – zakres adresów od 1.0.0.0 do 126.0.0.0  
� pierwszy oktet (8 bitów) opisuje adres sieci, a pozostałe(24 bitów) wskazują komputer 
� w tej samej klasie można obsłużyć 224 = 16 77 216 komputerów minus 2 adresy złożone z 

samych zer i jedynek 
� pozwala na utworzenie najmniejszej ilości sieci, ponieważ te adresy korzystają tylko z 

pierwszego bajta do identyfikacji sieci: 27 adresów sieci (nie 28 ponieważ pierwszy bit 
pierwszego bajta to 01111111). 

 
Klasa B – zakres adresów od 128.0.0.0. do 191.255.0.0.      
� dwa pierwsze oktety(16 bitów) to adres sieci, a dwa następne (16 bitów) to adres hosta 
� w tej klasie można obsłużyć 216 = 65 536 komputerów minus dwa adresy złożone z samych 

zer i jedynek 
� w tej klasie można utworzyć 214 adresów sieciowych ( adres klasy rozpoczyna się od 10) 
 

Klasa C – zakres adresów od 192.0.1.0.  do 223.255.254.0. 
� 3 pierwsze oktety (24 bity) to adres sieci, a ostatni (8 bitów) to identyfikator komputera 
� w tej klasie można obsłużyć 28 = 256 komputerów minus dwa adresy złożone z samych zer 

i jedynek 
� adres klasy zaczyna się od 110, czyli można utworzyć 221 sieci 

 
 
 
Adresy klasy D i E są przeznaczone dla grup multicast. 
 
Klasa D – zakres od 224.0.0.0. do 239.255.255.255. 
można utworzyć 268 453 456 różnych adresów 
 
Klasa E – zakres od 240.0.0.0 do 255. 255. 255. 255. 
adresy te są zarezerwowane dla przyszłych zastosowań i normalnie nie występują w sieciach 
przyłączonych do Internetu. 
 
Następnie nauczyciel prosi studentów o wykonanie kolejnych ćwiczeń  w celu 
sprawdzenia przyswojenia nowych wiadomości: 
 
Ćwiczenie 3 
Uzupełnij podaną tabelkę – Dostępne do wykorzystania adresy IP 
 
 
Klasa Ilo ść sieci Ilo ść hostów 
A   
B   
C   
 
Ćwiczenie 4 
Rozpoznaj klasy adresów IP 
23.46.92.184               Klasa.......................... 
129.102.197.23           Klasa.......................... 
221.22.64.7                 Klasa.......................... 
 
Ćwiczenie 5 
Planowanie sieci 
Budujesz mała sieć, w której będzie pracować od 30 do 60 komputerów. Którą klasę wybierzesz? 
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Budujesz średniej wielkości sieć firmową potrzebującą 350 adresów. Wybierz odpowiednią klasę 
adresów. 
 
Po wykonaniu ćwiczenia nauczyciel mówi, że w drugim przypadku w klasie B wykorzystujemy tylko 
350 adresów, a pozostałe marnują się. Aby temu zapobiec wymyślono tzw. maski podsieci, dzięki 
którym można podzielić dużą przestrzeń adresową na kilka mniejszych fragmentów.. 
 
Maska podsieci (subnet mask) określa, ile bitów adresu IP wskazuje sieć, a ile komputer w tej 
sieci. Komputer z adresem IP jest określany przez adres IP i maskę podsieci. Jeżeli bit w masce jest 
jedynką to odpowiadające mu bity w adresie IP są bitami adresu sieci, natomiast bity będące zerami 
oznaczają ich przynależność do części adresu określającej komputer. 
 

Maski podsieci 
 

Klasa A 255.0.0.0 
Klasa B 2555.255.0.0 
Klasa C 255.255.255.0 

 
Po podaniu masek podsieci prosi o wykonania następnego ćwiczenia. 
 
 
Ćwiczenie 6 
Podaj, ile części maski określa adres sieci i adres hosta w poszczególnych klasach 
 

Część adresu sieci Część adresu hosta 
Klasa A 255.0.0.0 1 3 
Klasa B 255.255.0.0 2 2 
Klasa C 255.255.255.0 3 1 
 
Na koniec nauczyciel mówi, że aby określić adres nazywany numerem sieci, należy wykonać 
funkcję AND pomiędzy adresem komputera a jego maską i podaje jeden przykład. 
 

Zapis dziesiętny  Zapis binarny 
Adres 

IP 
193.170.16.150 11000001 10101010 00001000 10010110 

Maska 
podsieci 

255.255.255.128 11111111 11111111 11111111 10000000 

Wynik 
funkcji 

AND 

193.170.16.128 110000001 10101010 00001000 10000000 

 

Faza końcowa (25’) 

W celu podsumowania i utrwaleniu wiadomości studenci wykonują w parach następujące 
ćwiczenie. Na podstawie adresu IP określają klasę, maskę podsieci, identyfikator sieci oraz hosta. 
 
Adres IP Identyfikator sieci Identyfikator hosta 

23.46.92.184   

168.192.3.26   

199.32.123.54   
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200.100.50.25   

 
Zapis dziesiętny  Zapis binarny 

Adres IP      

Klasa i  maska 
podsieci  

     

Wynik funkcj i  
AND 

       

 
 
Po wykonaniu i sprawdzeniu ćwiczenia nauczyciel mówi, że na następnych zajęciach będziemy się 
zajmować tworzeniem podsieci w klasach i konfigurowaniem adresów komputerów w podsieciach i 
zadaje pracę domową. 
 


