
1. Co to jest system operacyjny – podaj przykłady ? 

 

2. Co to jest wielozadaniowość – podaj przykłady ? 

 

3. Co to jest schowek i do czego służy ? 

 

4. Co to jest hiperłącze ? 

 

5. Co to jest wyszukiwarka – podaj przykłady ? 

 

6. Ile bajtów ma jeden kilobajt? 

 1024 

 1000 

 1014 

 924 

7. Do jakiego rodzaju urządzeń należy mysz komputerowa? 

 urządzenia wejścia 

 urządzenia wyjścia 

 urządzenia wejścia-wyjścia 

 urządzenia logiczne 

8. Co to jest partycja? 

 Zawód kobiecy związany z komputeryzacją urzędów 

 Program do tworzenia plików muzycznych 

 Jedna z części logicznych dysku twardego 

 Dodatkowe urządzenie montowane na płycie głównej 

 Powstaje podczas kopiowania danych na dysk 

9. Do urzadzeń wyjścia zaliczamy 

 Myszka. 

 Monitor. 

 Aparat fotograficzny. 

 Drukarka. 

 Skaner. 

10.  Które z rozszerzeń plików nie jest plikiem muzycznym 

 *.xls 

 *.wav 

 *.mp3 

 *.mid 



 

11. Wymień elementy wchodzące w skład jednostki centralnej. 

 

12. Co to jest pamięć flash – podaj przykłady. 

 

13. Co to jest przeglądarka – wymień przykłady ? 

14. Zaznacz w teście wszystkie przeglądarki internetowe 

 Internet Explorer 

 IrfanView 

 Mozilla Firefox 

 Opera 

15. Które z rozszerzeń plików nie jest plikiem graficznym 

 *.ppt 

 *.doc 

 *.gif 

 *.jpg 

 *.bmp 

16. Co to jest USB? 

 Organizacja ścigająca przypadki łamania praw autorskich. 

 Dodatkowy klawisz na specjalnej klawiaturze. 

 Jeden z parametrów opisujących monitory LCD 

 Uniwersalne gniazdo służące do podłączania urządzeń zewnętrznych 

 Urządzenie współpracujące z aparatem fotograficznym. 

17. Modem to: 

 Specjalna płytka CD do czyszczenia napędu CD 

 Urządzenie do archiwizacji danych 

 Program blokujący złośliwe programy 

 Program blokujący fałszywe emaile 

 Urządzenie służące do połączenia się z siecią internetową 

 

 

 



18. Dużą literę można napisać naciskając klawisz:  
a-alt  

b-shift  

c-caps locks  

d-escape  

 

19. Polskie znaki literowe np. ą, ę, ś, ć można napisać wciskając klawisz:  
a-shift  

b-enter  

c-F10  

d-alt prawy  

e-alt lewy 

20. Firewall to 

 Metoda gaszenia palących się komputerów 

 Program antywirusowy 

 Program do blokowania nieautoryzowanych połączeń z internetem 

 Zawód związany z pisaniem programów antywirusowych 

21. Zapis optyczny jest stosowany w: 

 płytach DVD; 

 dyskietkach 3,5”; 

 pamięciach flash   

 

22. Zaznacz błędnie zapisaną nazwę pliku: 

 Streszczenie „Pana Tadeusza”.doc 

 Tekst  -  list.txt 

 Tekst___mojego___opowiadania.doc   

 

23. Napisz skróty klawiszowe funkcji edytora tekstu Word: 

 Drukuj - ............................................... 

 Cofnij pisanie - .................................... 

 Zaznacz wszystko - ............................ 

 Sprawdzanie pisowni - ....................... 

 

24. STREAMER to: 

 nowy rodzaj skanera; 

 urządzenie zwiększające wydajność procesora; 

 urządzenie służące do archiwizacji danych 

 

 



25. Symbolem systemu operacyjnego LINUX jest: 

 struś 

 pingwin 

 panda 

 motyl 

 

26. Który z języków programowania wykorzystuje się przy tworzeniu stron www: 

 delphi; 

 turbo pascal; 

 java 

 

 

27. Który z programów nie jest programem antywirusowym? 

 avast; 

 mksvir; 

 norton commander; 

 

28. Który z programów nie jest komunikatorem: 

 gadugadu; 

 tlen; 

 skype; 

 pear to pear 

 

29. Połącz nazwy plików z reprezentującymi je ikonami. 

 

Opowiadanie.txt Wakacje.avi  Polonez.jpg Gra.exe Gra.doc 

                                                  

 
 

Wakacje.bmp 
 

 

Gra.mid 
 

 

Rozliczenie.xls 
 

30. System operacyjny dla Palmtopów to: 

 Windows 98; 

 Windows XP SP2; 

 Windows MobileTM; 

 PalmDOS  



 

31. Wirus komputerowy to:  

 
program komputerowy służący do tworzenia, przeglądania i modyfikacji plików graficznych 

(obrazów) 

 
program posiadający zdolność samodzielnego powielania się i przenoszenia się na inne 

komputery 

 
program komputerowy, dzięki któremu użytkownik może rywalizować z komputerem bądź 

innymi graczami 

 

32. Koń trojański to:  

 
program, który nadużywa zaufania użytkownika wykonując bez jego wiedzy dodatkowe, 

szkodliwe czynności 

 
narzędziowy program komputerowy tworzący plik archiwalny o zmniejszonej objętości 

względem pliku 

 niewielki rysunek komputerowy, który umieszcza się w tekście 

 

33. Firewall to:  

 program wykrywający i usuwający robaki, wirusy i konietrojańskie 

 program informujący użytkownika o nadejściu wiadomości e-mail 

 system programowych i sprzętowych zabezpieczeń komputera podłączonego do sieci 

 

34. Wirusy, robaki i konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez:  

 wyłącznie pocztę e-mail 

 wyłącznie przez sieć internet 

 mogą być przenoszone przez wszelkiego rodzaju nośniki danych oraz media komunikacyjne 

 

35. Bezpieczny komputer to taki, który:  

 ma aktualny system i jest wyłączony z sieci Internet 

 ma aktualny system, jest wolny od wirusów 

 ma aktualny system, jest wolny od wirusów oraz nie jest zagrożony atakami z zewnątrz 

36. Skaner antywirusowy jest to:  

 urządzenie do wprowadzania obrazu do komputera 

 program do skanowania systemów i usuwania wirusów, robaków oraz trojanów 

 program komputerowy odpowiedzialny za poprawne działanie procesora 

 

 

 



37. Monitor antywirusowy to:  

 monitor ze specjalną powłoką na ekranie chroniącą komputer przed wirusami 

 oprogramowanie do poprawnego działania monitora 

 oprogramowanie nadzorujące w czasie rzeczywistym wszelkie operacje na plikach 

  

38. Wymień kilka przyczyn utraty danych w komputerze?  
 

Błąd programu, awaria dysku twardego, przerwa w dopływie prądu, pożar, kradzież, wandalizm i atak 

wirusa.  

 

39. Wymień kilka metod zapobiegania utracie danych?  
 

Stworzenie kopii zapasowej twoich danych, częste zapisywanie zadania nad którym aktualnie pracujesz. 

Ustawienie automatycznego zapisywania danych. Zainstalowanie urządzenia UPS w celu wyeliminowania 

ryzyka utraty danych przy przerwaniu dopływu prądu. 

 

40. Które zdanie jest prawdziwe:  

 

. Monitor to podstawowe urządzenie wejściowe.  

. Klawiatura to podstawowe urządzenie wyjściowe.  

. Klawiatura to jedyne urządzenie wejściowe.  

. Na ekranie monitora komputer pokazuje przebieg i wyniki swojej pracy.  

 

41. Arkusz kalkulacyjny służy do:  

. pisania listów  

. przeglądania internetowych stron WWW  

. rozwiązywania zadań matematycznych  

. nauki języków obcych. 

 

42. Plik z jakim rozszerzeniem zawiera grafikę:  

A. exe  

B. wps  

C. bmp  

D. mp3  

 

43. Jednostką pojemności pamięci komputera jest:  

. 1 MHz  

. 1 piksel  

. 1 B  

. 1 dm3.  

 

44. Skaner jest to urządzenie:  

A. pozwalające na komunikację między komputerami  

B. pozwalające przenieść obraz z monitora na kartkę  

C. pozwalające np. przenieść zdjęcie do komputera  

D. przekształcające obrazy czarno-białe na kolorowe.  

 

45. Po wyłączeniu zasilania komputera wymazywana jest zawartość:  

. ostatnio przeglądanej płyty CD-ROM  

. pamięci zewnętrznej komputera  

. pamięci operacyjnej komputera  

. dyskietki umieszczonej w stacji dysków.  

 



46. Do pamięci zewnętrznej zaliczamy:  

 

A. pamięć operacyjną  

B. twardy dysk  

C. modem  

D. dyskietka.  

 

47. Skrót PC oznacza:  

 

A. Komputer domowy  

B. Dobry komputer  

C. Komputer osobisty  

D. Komputer uniwersalny.  

 

48. Bazę danych wykorzystujemy do:  

 

. obliczeń swoich wydatków z kieszonkowego  

. rozwiązywania zadań z fizyki  

. sporządzania wypracowań tekstowych z języka polskiego  

. przechowywania informacji w pamięci komputera.  

 

49. Edytor tekstu to program:  

 

A. użytkowy  

B. systemowy  

C. narzędziowy  

D. demonstracyjny  

 

50. Pamięć RAM należy do: 

 

. pamięci nietrwałej  

. do trwałej i nietrwałej  

. pamięci zewnętrznej.  

. pamięci trwałej  

 

51. Mózg komputera to:  

 

. pamięć operacyjna  

. płyta główna  

. procesor  

. karta graficzna.  

 

52. Pamięć ROM to:  

 

. pamięć starego typu zastąpiona przez pamięć RAM  

. pamięć wewnętrzna, zawierająca programy startowe umożliwiające uruchomienie komputera  

. bardzo pojemna pamięć zewnętrzna  

. zasilacz awaryjny działający w momencie przerwania dopływu prądu elektrycznego.  

 

53. 32 Bity to:  

 

. 5 MB  

. 4 B  

. 4 GB 

. 4 kB  



 

54. Najważniejszym urządzeniem wejścia jest:  

 

A. drukarka  

B. monitor  

C. klawiatura  

D. joystick.  

 

55. Drukarka to urządzenie:  

 

. wejścia  

. wyjścia  

. wejścia i wyjścia  

. nie ma takiego urządzenia.  

 

56. Dyskietka i dysk twardy to rodzaj: 
 pamięci wewnętrznej 

 pamięci operacyjnej 

 ulotnej pamięci zewnętrznej 

 pamięci zewnętrznej 

 

57. Pamięć RAM, to pamięć:  

 przeznaczona tylko do odczytu 

 operacyjna o dostępie swobodnym 

 przeznaczona tylko do zapisu 

 zewnętrzna 

 

58. Jakiego systemu liczbowego używa komputer?  

 dziesiętnego 

 dwójkowego 

 szesnastkowego 

 działa bez systemu liczbowego 

 

59. Plikiem nazywamy:  

 zbiór informacji (bajtów) zapisanych na dysku. 

 tylko tekst zapisany na dysku twardym. 

 część systemu operacyjnego Windows. 

 zajęte miejsce na dysku twardym. 

 

60. Folderem w systemie Windows nazywamy:  

 obrazek zapisany na dysku twardym. 

 miejsce na dysku do zapisywania plików lub innych folderów. 

 część systemu operacyjnego. 

 urządzenie wejściowe komputera. 

 

 

 



61. Rozszerzenie nazwy pliku wskazuje na: 

 wielkość pliku. 

 ważność pliku w systemie operacyjnym. 

 rodzaj danych zapisanych w pliku. 

 nie wskazuje na nic. 

 

62. Które zdanie jest prawdziwe?  

 W skład minimalnego zestawu komputerowego wchodzi klawiatura, monitor i stacja dysków. 

 Mysz jest wyjściowym urządzeniem zewnętrznym. 

 Podstawowym zewnętrznym urządzeniem wejściowym jest monitor. 

 Klawiatura jest podstawowym zewnętrznym urządzeniem wejściowym. 

 

63. Pliki wykonywalne (programy) posiadają rozszerzenie:  

 .bmp, .jpg, .tif, .gif 

 .txt, .doc, .rtf 

 .exe, .com, .bat 

 .wav, .mid, .mp3 

64. Po wyłączeniu komputera wymazuje się zawartość: 

 pamięci RAM. 

 pamięci ROM. 

 pamięci zewnętrznej. 

 dyskietki. 

 

65. Najmniejszą jednostką informacji odpowiadającą pojemności jednej 

      komórki pamięci komputera jest: 

 1 bajt 

 1 znak 

 1 bit 

 1 plik 

 

66. WordPad i MS Word to: 

 programy służące do obliczeń. 

 edytory tekstu. 

 edytory grafiki. 

 gry komputerowe. 

 

67. Aby uzyskać w edytorze tekstu polskie litery należy trzymać wciśnięty: 

 lewy Alt 

 prawy Alt 

 prawy lub lewy Alt 

 prawy Ctrl 

 

 



68. Do kasowania błędnie napisanych znaków służą klawisze: 

 Shift i Delete 

 Backspace i Delete 

 Spacja i Backspace 

 dowolny klawisz funkcyjny 

 

69. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest akapit. Co to jest? 

 odstęp pomiędzy lewym i prawym marginesem 

 wcięcie tekstu 

 fragment tekstu stanowiący oddzielną myśl 

 odstęp między wierszami 

 

70. Klawisz Backspace: 

 pozwala skasować znak z prawej strony kursora 

 służy do przeskoku o określoną liczbę spacji 

 kasuje znak z lewej strony kursora 

 pozwala wstawić pusty wiersz 

 

71. Aby w tekście utworzyć nowy akapit należy: 

 wcisnąć dwa razy spację 

 zaznaczyć fragment tekstu 

 wcisnąć klawisz Enter 

 akapity są tworzone automatycznie 

 

72. Justowaniem tekstu nazywamy: 

 wyrównanie dwustronne tekstu 

 ustawienie tekstu na środku 

 wyrównanie tekstu do lewej 

 wyrównanie tekstu do prawej 

 

 

zadania praktyczne: 
 

73. 

 

 

 

 



74. 

                

 

 

 

 

75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. 

   ♫ 
77. Co nazywamy prezentacją multimedialną, w jakim programie można ją zrobić i co to jest slajd?  
 

W programie Power Point. Slajd to jedna strona w tym programie przeznaczona do prezentacji. Prezentacja 

może zawierać różne efekty przejścia slajdów (np. przeniki, szachownica) muzykę, film. Prezentacja ma 

duże znaczenie w nauczaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 14 

Tabela 16 

Tabela 20 



78. Do czego służy Front-page express?  
 

Jest to edytor do tworzenia stron internetowych w języku html.  

 

79. Co to jest stopka, a co to jest nagłówek w edytorze tekstu?  
 

Stopka to krótki tekst na dole dokumentu, między jej krawędzią, a dolnym marginesem. Nagłówek 

podobnie, tylko na górze strony.  

 

80. Co to jest wyjustowanie?  
 

Jest to wyrównanie tekstu do lewej i prawej strony.  

 

81. Wymień kilka schorzeń, które mogą być spowodowane pracą na komputerze.  
 

Praca przy komputerze jest zazwyczaj praca siedzącą. Ruchy wykonywane w trakcie tej pracy są często dość 

ograniczone, monotonne i w związku z tym przeciążają ciało. Może to prowadzić do zawrotów głowy, 

zmęczenia oczu, zesztywnienia mięśni szyi i ramion, zapalenia ścięgien przedramienia, bólu mięśni i 

stawów, żylaków itp.  

 

82. Które z poniższych urządzeń nie zaliczają się do urządzeń wejścia:  
 

a-mysz  

b-klawiatura  

c-monitor  

d-drukarka  

e-skaner  

 

83. Które z wymienionych typów drukarek ma najlepszą jakość wydruku  
 

a-atramentowa  

b-igłowa  

c-laserowa  

 

84. WWW to:  
 

a-poczta elektroniczna  

b-rodzaj komunikatora chat  

c-world wide web- światowa pajęczyna połączonych stron internetowych  

d-przeglądarka internetowa 

 

 

14 pytań  / 1 ocena 


