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1. ICT to: 

a. Technologia Komunikacyjna i Informatyczna 

b. Technologia Informacyjna i Komunikacyjna 

c. Technologia Informacyjna i Komputerowa 

d. Internetowa Chmura Telekomunikacyjna 

2. Pojęcie Software dotyczy: 

a. Oprogramowania wszelkiego typu 

b. Nośników oprogramowania 

c. Programów antywirusowych 

d. Systemów operacyjnych 

3. Pojęcie Hardware określa 

a. Urządzenia wejścia i wyjścia 

b. Komputery stacjonarne 

c. Szeroko rozumiany sprzęt komputerowy 

d. Drukarki przemysłowe 

4. Pliki z rozszerzeniem JPG są: 

a. Plikami tekstowymi 

b. Plikami graficznymi 

c. Plikami systemowymi 

d. Plikami dźwiękowymi 

5. RAM jest to: 

a. Podstawowa, bieżąca pamięć komputera 

b. Ratunkowy aparat mechaniczny 

c. Przenośny dysk twardy 

d. Rodzaj pamięci stosowany wyłącznie w komputerach przenośnych 

6. Systemem operacyjnym nie jest: 

a. Linux 

b. Excel 

c. Windows 

d. OS X 

7. Skrót EULA oznacza: 

a. System operacyjny instalowany na komputerach Apple 

b. Umowę licencyjną dla użytkownika oprogramowania 

c. Syndrom dolegliwości bólowych nadgarstka. 

d. Europejski ultraskalowany laser analityczny 

8. Urządzeniem wyjścia nie jest: 

a. klawiatura 

b. monitor 

c. słuchawki 

d. Drukarka 

9. Reset komputera: 

a. Oznacza zawieszenie się komputera 

b. Wymusza wyłączenie i ponowne włączenie komputera 

c. Powoduje skopiowanie się systemu operacyjnego. 

d. Wyłącza monitor 

10. Pliki są oznaczane: 

a. Ikoną żółtej teczki 

b. Tylko na pulpicie przyjmują postać ikon. 
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c. Ikoną zielonego kwadratu 

d. Widoczne są pod postacią graficznych ikon. 

11. Wydajność komputera zależy od 

a. Rozmiaru ekranu 

b. Częstotliwości taktowania procesora 

c. Ustawienia klawiatury 

d. Pojemności dysku twardego 

12. Kopiowanie plików 

a. Przenosi pliki z jednej lokalizacji na drugą 

b. Pozostawia oryginał pliku w miejscu jego pierwotnej lokalizacji 

c. Odbywa się tylko w obrębie jednego nośnika 

d. Wydobywa zawartość z pliku 

13. Nośnikiem danych jest: 

a. Klawiatura 

b. Karta pamięci SD 

c. Narzędzie Kosz na pulpicie 

d. Procesor 

14. Podłączenie pendrive’a do komputera wymaga: 

a. Wpięcia go do jednego z gniazd HDMI komputera 

b. Wpięcia go do jednego z gniazd USB komputera 

c. Uruchomienia Panelu sterowania w systemie operacyjnym 

d. Wyłączenie komputera 

15. Klawisz Print Screen powoduje: 

a. Drukowanie plików bezpośrednio z dysku twardego 

b. Skopiowanie zawartości ekranu do pamięci 

c. Wydrukowanie pliku na drukarce 

d. Zamyka nie działającą aplikację 

16. Jednostką pojemności danych jest: 

a. gigabajt 

b. gigabot 

c. gigaherc 

d. gigawat 

17. Panel sterowania: 

a. Służy do wyłączania komputera 

b. Wyłącza klawiaturę numeryczną 

c. Umożliwia zarządzanie systemem operacyjnym 

d. Wykorzystywany jest do kasowania folderów 

18. Sieci komputerowe umożliwiają: 

a. Ustawienie oświetlenia w miejscu pracy komputera 

b. Naprawę uszkodzonych fizycznie nośników danych 

c. Współużytkowanie plików i sprzętu 

d. Unikanie syndromu RSI 

19. Intranet to: 

a. Sieć Wi-fi dostępna wyłącznie drogą satelitarną 

b. Wewnętrzna sieć komputerowa działająca np. w firmie 

c. Sieć komputerowa dostępna przez telewizję kablową. 

d. Ciemna strona Internetu 

20. Bezpieczne hasło zapewnimy: 
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a. Długością hasła min. 8 znaków 

b. Zapisaniem hasła w kilku miejscach. 

c. Przekazaniem hasła zaufanej osób 

d. Zastosowanie hasła łatwego do zapamiętania 

21. Przejdź do folderu Egzamin_Probny_B1 i otwórz plik odpowiedzi.docx. W polu 21 wpisz 

swoje imię. 
22. Usuń zdanie Żyrafy wchodzą do szafy 
23. W pliku odpowiedzi.docx w polu 23 wpisz nazwę systemu operacyjnego na którym pracujesz. 
24. Przejdź do folderu Egzamin_Probny_B1 ustaw widok na szczegóły tak aby były widoczne 

kolumny Nazwa pliku, Data modyfikacji, Typ i Rozmiar. Następnie zrób zrzut ekranu i wklej go 

pod tabelką w pliku odpowiedzi.docx. 
25. W pliku odpowiedzi.docx w odpowiednim miejscu wklej zrzut ekranu przedstawiający okno 

dialogowe wyświetlające ilość wolnego miejsca na dysku C: 
26. W folderze Egzamin_Probny_B1 utwórz nowy folder o nazwie Kopia bezpieczeństwa 
27. Zmień nazwę folderu Nauka na Edukacja 
28. Otwórz plik wiosna.rtf, a następnie wydrukuj do pliku wiosna.pdf. Zamknij plik wiosna.rtf. 
29. Skompresuj plik inwokacja.txt do pliku o nazwie inwokacja.zip 
30. Plik dowcip.docx znajdujący się w folderze Egzamin_Probny_B1 przenieś do folderu Humor. 
31. Z archiwum wykres.zip wyodrębnij plik wykres.xlsx 
32. Skasuj (przenieś do kosza) plik o nazwie kotek.jpg 
33. W pliku odpowiedzi.docx w polu 33 wpisz nazwę pliku o największym rozmiarze. Zapisz 

zmiany w pliku odpowiedzi.docx i go zamknij. 
34. Zmień nazwę plikowi odpoczynek.jpg na leń.jpg 
35. Utwórz skrót do folderu Książki 
36. Plik notatki ze szkolenia.txt skopiuj do folderu Kopia bezpieczeństwa. Pozamykaj wszystkie 

zbędne okna i poinformuj egzaminatora o zakończeniu egzaminu. 
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