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Egzamin próbny z modułu S9 
1) Strona domowa w przeglądarce uległa zmianie. Dodatkowo pojawił się niechciany pasek z 

narzędziami i zmieniła się domyślna wyszukiwarka. Jest to efekt 

a) Ręcznej zmiany w ustawieniach przeglądarki 

b) Zainstalowania niechcianego dodatku adware podczas instalacji oprogramowania 

c) Efekt w wyniku zmiany dostawcy Internetu 

d) Efekt po wykonaniu resetu przeglądarki do ustawień fabrycznych 

 

2) Która pamięć jest czyszczona po odcięciu zasilania 

a) ROM 

b) SSD 

c) HDD 

d) RAM 

 

3) System Windows instaluje programy do folderu 

a) C:\Users 

b) C:\Program Files 

c) C:\Windows\System32 

d) C:\ProgramData 

 

4) Zeskanowany dokument ma "przekłamane kolory". Wiąże się to z awarią 

a) Lasera 

b) Przetwornika CCD 

c) Wózka 

d) Bębna 

 

5) Protokół FTP wykorzystujemy do 

a) Wysyłania plików na serwer  

b) Oglądania nieszyfrowanych stron internetowych 

c) Oglądania szyfrowanych stron internetowych 

d) Strumieniowania muzyki 

 

6) Tuż po uruchomieniu komputera stacjonarnego pojawił się komunikat NO SIGNAL. Wskaż 

przyczynę błędu 

a) Uszkodzony zasilacz w komputerze 

b) Poluzowany lub niepodłączony kabel sygnałowy łączący komputer z monitorem 

c) Uszkodzony monitor 

d) Uszkodzony system operacyjny 
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7) Wpisując kod odbioru paczki w paczkomacie naciskasz na ekranie dotykowym klawisz 7 a pojawia 

się cyfra 4. Jakiego rodzaju jest to usterka 

a) awaria sterownika karty graficznej 

b) rozkalibrowany ekran dotykowy 

c) uszkodzony plik z czcionkami 

d) błąd w renderowaniu tekstur 

 

8) 127.0.0.1 to: 

a) Adres IP v 4 

b) Adres IP v 6 

c) DNS 

d) Składowe CMYK koloru czerwonego 

 

9) Gdzie znajdziesz wymagania systemowe (ilość potrzebnego miejsca na dysku, wymagania 

odnośnie pamięci RAM itp.) nowo zainstalowanej aplikacji 

a) Na grupach dyskusyjnych 

b) W instrukcji obsługi lub na pudełku z płytą danego programu 

c) W czasopiśmie komputerowym np. Chip 

d) W Wikipedii 

 

10) Wydruk z drukarki laserowej jest wyblakły. Co może być przyczyną 

a) Kończący się toner 

b) Kończący się tusz 

c) Uszkodzony bęben 

d) Zacięcie się podajnika papieru 

 

11) Po uruchomieniu komputera pojawiła się prośba o wpisanie aktualnej daty i godziny. Jaka może 

być przyczyna tego błędu? 

a) Komputer jest tak stary, że nie jest wyposażony w moduł RTC 

b) Źle ustawiona strefa czasowa 

c) Uszkodzona płyta główna 

d) Zużyta (rozładowana) bateria na płycie głównej 

 

12) Po włączeniu komputera pojawił się komunikat: FATAL! No bootable medium found! System 

halted. Wskaż przyczynę błędu 

a) Na komputerze nie zainstalowano systemu operacyjnego 

b) Nie podłączono dysku twardego lub taśma łącząca dysk twardy z płytą główną została 

poluzowana 

c) Dysk twardy jest uszkodzony lub nie jest wykrywany przez BIOS 

d) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 
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13) Aby uzyskać zdalny dostęp do pulpitu innego urządzenia użyjesz technologii 

a) DNS 

b) Firewall 

c) VNC 

d) msconfig 

 

14) Zaletą wydruku dwustronnego jest 

a) Oszczędność papieru 

b) Oszczędność miejsca 

c) Dbanie o środowisko 

d) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 

 

15) Demontując podzespoły komputerowe należy 

a) Mieć na ręce bawełniane rękawiczki, aby nie pobrudzić rąk 

b) Mieć założoną opaskę na rękę, która jest uziemiona 

c) Mieć na sobie gumowe buty w celu zapewnienia izolacji elektromagnetycznej od otoczenia 

d) Lekko zwilżyć ręce 

 

16) Do czego użyjesz polecenia msconfig 

a) Zabicia niechcianego procesu 

b) Przywrócenia kopii bezpieczeństwa 

c) Wyłączenia uruchamiania się danego programu przy starcie systemu Windows 

d) Zdiagnozowania połączenia z Internetem 

 

17) Aby zdiagnozować problem z połączeniem internetowym użyjesz narzędzia 

a) UDP 

b) SSH 

c) ping 

d) mc 

 

18) Technika umożliwiająca wykonywanie obliczeń ogólnego przeznaczenia za pomocą procesora 

graficznego to 

a) GPS 

b) FTP 

c) SFTP 

d) GPGPU 
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19) Aby bezpiecznie korzystać z programu TeamViewer należy 

a) Ustawić trudne do odgadnięcia hasło 

b) Należy rozważyć czy jest konieczność, aby program był cały czas uruchomiony 

c) Należy mieć zawsze aktualną wersję programu 

d) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 

 

20) Logi systemowe w systemie Linux i MacOS znajdziesz w folderze 

a) /root/logs 

b) /var 

c) /home/logs 

d) /mnt 

 

21) Aby podłączyć komputer z siecią WiFi potrzebujesz 

a) AccessPoint 

b) Modem ADSL 

c) Skaner 

d) Switch 

 

22) Komenda tasklist w systemie Windows służy do 

a) Wyświetlenia listy uruchomionych procesów 

b) Zabicie procesów 

c) Wyświetlenie 3 procesów zużywających najwięcej pamięci RAM 

d) Wyświetlenie 3 procesów zużywających najwięcej zasobów procesora 

 

23) Najbezpieczniejszy standard szyfrowania w sieciach bezprzewodowych to: 

a) WPA 

b) WEP 

c) WPA2 

d) WEP2 

 

24) Pliki użytkownika w systemie Windows znajdują się w folderze 

a) C:\Users 

b) C:\ProgramData 

c) C:\Windows\Users\ 

d) C:\home\ 

 

25) Aby wzmocnić sygnał sieci WiFi na wyższych kondygnacjach domku jednorodzinnego należy użyć: 

a) Media converter 

b) Access Point 

c) Repeater 

d) Switch 
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26) Jaki będzie skutek przywrócenia ustawień fabrycznych w tablecie 

a) Usunięcie zdjęć 

b) Zwiększona wydajność pracy urządzenia 

c) Usunięcie zapisanych zakładek w przeglądarce internetowej 

d) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 

 

27) Komenda ps w systemie Linux służy do 

a) Zabicie procesów 

b) Wyświetlenia listy uruchomionych procesów 

c) Wyświetlenie najbardziej zasobożernego procesu 

d) Przejście do wybranego podkatalogu 

 

28) Złośliwe oprogramowanie szyfrujące dysk twardy i żądające okupu to 

a) Trojan 

b) Wirus 

c) Malware 

d) Ransomware 

 

29) Aby wskazać program, który zużywa najwięcej pamięci RAM użyjesz 

a) Menadżera zadań 

b) Skrótu klawiszowego Ctrl+Alt+strzałka w dół 

c) Polecenie taskkill 

d) Polecenie netstat 

 

30) Adresy IP w sieci LAN nadaje 

a) Switch 

b) Access Point 

c) Router 

d) ipconfig 

 

31) W celu sprawdzenia jakie procesy w danej chwili łączą się internetem użyjesz narzędzia 

a) ipconfig 

b) tasklist 

c) Monitora zasobów 

d) Menadżer zadań 
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32) Jaka jest przyczyna pojawienia się niebieskiego ekranu 

a) Uszkodzony sprzet np. pamięć RAM 

b) Niebieski ekran pojawia się, zawsze gdy ktoś łączy się zdalnie z komputerem 

c) Brak papieru w drukarce 

d) W systemie jest zainstalowany koń trojański 

 

33) Który protokół wysyła pakiety i oczekuje na potwierdzenie ich dostarczenia 

a) TCP 

b) UDP 

c) DNS 

d) IP 

 

34) Podczas próby włączenia komputera usłyszałeś kilka dźwięków wydanych przez głośnik 

komputerowy. Co to może oznaczać? 

a) Informacja o automatycznej zmianie czasu z zimowego na letni 

b) Informacja o zapełnieniu dysku twardego w minimum 90% 

c) Uszkodzenie jakiegoś elementu komputera (np. pamięci RAM, karty graficznej) 

d) Informacja o starcie systemu operacyjnego z bootowalnej płyty CD 

 

35) Czym się różnią wtyczki standardu USB 3.0 od USB 2.0 

a) Wtyczki mają ten sam kształt z tym, że w standardzie 3.0 mają niebieski kolor 

b) Wtyczki mają ten sam kształt z tym, że w standardzie 3.0 mają zielony kolor 

c) Wtyczki w standardzie USB 3.0 mają owalny kształt a końcówki mają niebieski kolor 

d) Wtyczki w standardzie USB 3.0 mają owalny kształt a końcówki mają zielony kolor 

 

36) Podczas wydruku zaciął się papier. Wskaż możliwą przyczynę problemu. 

a) Niestarannie (krzywo) włożony papier do podajnika 

b) Papier ma nieprawidłową gramaturę (np. jest za lekki) 

c) Uszkodzone rolki naprowadzające papier 

d) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 
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