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Test wiedzy informatycznej

1. Do usług internetowych zaliczamy:
a) FTP, Gopher, ZIP
b) Html, www, grupy

dyskusyjne
c) IRC, e-mail, Telnet

2. Do czego służy poleceniever w
DOS-ie?

a) wyświetla na ekranie nazwę
bieżącego dysku

b) wyświetla na ekranie wersję
systemu operacyjnego

c) wymazuje ekran i
umieszcza kursor

3. Obiekt WordArt w edytorze tekstu
pozwoli:

a) wstawić formułę arkusza
kalkulacyjnego

b) wstawić rysunek z galerii
c) wstawić ciekawy efekt

tekstowy
4. PDF (Portable Document Format)

jest formatem opisu strony
stworzonym przez firmę:

a) Microsoft
b) Hewlett-Packard
c) Adobe

5. Podstawowymi elementami
współczesnego komputera są:

a) CPU i monitor
b) CPU i pamięć
c) CPU i urządzenia

wejścia/wyjścia
6. Co to jestIntarnet ?

a) wewnętrzna sieć
komputerowa, która działa
na zasadzie Internetu

b) pierwotna nazwa globalnej
sieci Internet

c) nowo utworzona sieć
komputerowa działająca na
terenie całej Europy

7. Po wykonaniu poleceniatype *.bat
na ekranie monitora otrzymamy:

a) zawartość wszystkich
plików o rozszerzeniubat
umieszczonych w katalogu
bieżącym dysku

b) zawartość jednego,
pierwszego w katalogu
pliku o rozszerzeniubat

c) komunikat-Invalid filename
or file not fund

8. Do czego służy format MP3 ?
a) kompresji plików

dżwiękowych
b) kompresji grafiki
c) kompresji filmów

9. Co określamy znacznikiem
<HEAD> w dokumencie HTML ?

a) gdzie znajduje się część
właściwa dokumentu

b) tytuł dokumentu
c) gdzie zaczyna się część

nagłówkowa
10. W którym roku Tim Berners Lee

i Donald W. Connolly utworzyli
<HTML> ?

a) 1990
b) 1991
c) 1992

11. Cylinder na dysku twardym to:
a) każdy talerz z osobna
b) te sameścieżki wszystkich

talerzy
c) te same sektory wszystkich

talerzy
12. Jaka firma w 1975 r.

wyprodukowała pierwszą na
świecie drukarkę laserową ?

a) Canon
b) Hewlett-Packard
c) IBM

13. Z podanych nazw wybierz te, które
dotyczą systemów operacyjnych
komputera:

a) DOS, Linux, Lotus
b) Linux, BeOS, Solaris
c) OS/2, Mac OS, TDK

14. Jak nazywa się centralny system,
który łączy komputery w sieciowej
topologii gwiazdy ?

a) konwertor
b) koncentrator
c) pierścień



15. 1 GB to:
a) 1.048.576 kB
b) 1.024.000 kB
c) 1.000.000 kB

16. Do jakiej grupy programów
zaliczamy pakiet MS Office ?

a) system operacyjny
b) system składu i obróbki

tekstu
c) oprogramowanie użytkowe

17. Który typ oprogramowania można
użytkować bez ograniczeń
czasowych i stosowanych opłat
licencyjnych ?

a) Trial
b) Freeware
c) Shereware

18. ObiektEquation w edytorze tekstu
pozwoli:

a) wstawić formułę arkusza
kalkulacyjnego

b) wstawić rysunek z galerii
c) wstawić wzór

matematyczny
19. W arkuszu kalkulacyjnym

występują trzy sposoby
adresowania komórek:

a) względne, pośrednie,
precyzyjne

b) bezwzględne, względne,
mieszane

c) pośrednie, bazowe,
względne

20. Skaner jest urządzeniem służącym
do:

a) przetwarzania obrazów z
postaci graficznej na
cyfrową

b) przetwarzania dowolnych
obrazów (fotografii,
rysunków) i tekstu z postaci
graficznej na cyfrową

c) przetwarzania danych
cyfrowych na postać
analogową

21. Znacznik <BODY> w dokumencie
HTML sygnalizuje przeglądarce: ?

a) że napotkała koniec
dokumentu

b) tytuł dokumentu
c) że od tego znacznika

zaczyna się właściwa część
dokumentu

22. Algorytm to:
a) przepis dyktujący sposób

postępowania
b) język programowania
c) powtarzanie czynności

w pętli
23. Czy folder i katalog to to samo ?

a) nie wiem
b) nie
c) tak

24. Która z nazw oznacza język
programowania ?

a) UNIX
b) JAVA
c) EXEL

25. Który z wyrazów oznacza nazwę
procesora ?

a) INTEL
b) COBOL
c) ALGOL
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ZADANIA PRAKTYCZNE

Na rozwiązanie obu zadań masz 1 godzinę zegarową. Za każde
zadanie możesz maksymalnie uzyskać po 15 punktów.

ZADANIE I

Wyszukaj w internecie trzy przepisy kulinarne na wigilijna potrawę, a następnie
przedstaw je w formie prezentacji w PowerPoint. Prezentacja musi zawierać

minimum 4 slajdy, a każdy z nich powinien być animowany. Na slajdach tych
powinny być umieszczone fotografie tych potraw. Gotową prezentacje zapisz
w folderze „konkurs_(Twój numer startowy)” (folder ten należy wcześniej
przygotować na pulpicie komputera na którym wykonujesz prace i udostępnić
go administratorowi).

ZADANIE II

Excel 97
INSTRUKCJA:

1. Program ma liczyć: średnią ocen każdego ucznia, sumować ilość
poszczególnych stopni poszczególnych uczniów orazśrednią ocen z
poszczególnych przedmiotów iśrednią klasy.

2. W odpowiednie komórki arkusza wpisz odpowiednie formułki.
3. Jest to zestawienie ocen za jeden semestr dla całej klasy, program sam

podaje wyniki w miarę wprowadzania ocen z poszczególnych
przedmiotów

4. Formuły wpisujemy przy użyciu kreatora funkcji (fx),
5. Twoim zadaniem wprowadzenie odpowiednich formuł, oraz uzupełnienie

2 rubryk z ocenami poszczególnych uczniów,pozostałe mają pozostać
puste.


