ETAP 1
.......................................

Wypełnia nauczyciel
sprawdzający.

(imię i nazwisko)

...............................................
(klasa, nazwa szkoły)

. . . . . punktów

Obok prawidłowej odpowiedzi wstaw do kwadratu znak x.

1. Liczba 2013 w zapisie binarnym ma postać:
 010000000010
 011111011101
 100011011000
 011011011010
2. Jednym ze sposobów kodowania kolorów jest
CMYK. Co oznacza litera K?
 nasycenie (saturation)
 kodowanie (coding)
 czarny (black)
 tusz (kohl)
3. W modelu kodowania kolorów RGB kolor
czarny jest opisany:
 (0,0,0)
 (0,0,255)
 (255,255,255)
 (128,128,128)
4. Określenie „drag and drop” oznacza:
 przeciągnij i upuść
 skopiuj i wklej
 wytnij i wyrzuć
 przeciągnij do kosza
5. Ile bajtów jest zawartych w 3kB?
 24
 3000
 3072
 8192
6. Do czego służy klawisz PrintScreen?
 kasuje zawartość schowka
 tworzy zrzut ekranu
 sprawdza połączenie z drukarką
 kopiuje zaznaczony fragment obrazu
7. W jakich jednostkach mierzymy wielkość
czcionki?
 w milimetrach
 w milicalach (w dziesiątych częściach cala)
 w punktach
 w pikselach

Patronaty:

8. Jeden bajt to:
 8 bitów
 10 bitów
 32 bity
 to zależy od procesora (od 8 bitów do 64
bitów)
9. Technologia bezprzewodowej komunikacji
krótkiego zasięgu między różnymi urządzeniami
wykorzystująca fale radiowe to:
 GSM
 IrDA
 wi-fi
 Bluetooth
10. Dwukierunkowy transfer plików w sieci klientserwer umożliwia protokół:
 IRC
 SMTP
 HTTP
 FTP
11. Lokalna sieć bezprzewodowa to:
 MAN
 WMAN
 LAN
 WLAN
12. Jeżeli w programie Paint zaznaczymy obszar
pokolorowany na czerwono i wybierzemy
operację „odwróć kolory” to otrzymamy kolor:
 zielony
 niebieski
 żółty
 kolor się nie zmieni
13. HP OfficeJet 7500A to drukarka zintegrowana
ze skanerem. Urządzenia takie zaliczamy do:
 urządzeń wyjściowych
 urządzeń wejściowych
 zarówno wejściowych jak i wyjściowych
 takie urządzenie nie jest urządzeniem
peryferyjnym

14. Aby włączyć kursywę w edytorze WordPad
należy nacisnąć:
 Alt-F4
 Ctrl-K
 Ctrl-I
 Ctrl-F
15. Bezstratną kompresję zapisu plików graficznych
zapewnia format:
 mp3
 jpg
 txt
 png
16. Plików z rozszerzeniem bmp nie umieszcza się
na stronach internetowych ponieważ:
 obsługują zbyt małą ilość kolorów
 ich transfer trwałby zbyt długo
 nie są obsługiwane przez przeglądarki
internetowe
 wprowadzają zbyt wiele zniekształceń w
rysunkach
17. Open Office jest rozpowszechniany na licencji:
 GPL
 Shareware
 Freeware
 nie ma licencji
18. W arkuszu kalkulacyjnym adres $S$500 jest
adresem:
 względnym
 bezwzględnym
 mieszanym
 walutowym
19. Piksel to:
 nazwa jednego z pierwszych komputerów
 nazwa bezstratnej kompresji plików
graficznych
 jednostka pojemności pamięci komputera
 najmniejsza część ekranu
20. Który z poniższych skrótów klawiszowych służy
do zaznaczania?
 Ctrl-Z
 Ctrl-A
 Ctrl-V
 Ctrl-C
21. Porządkowanie plików na dysku twardym to:
 formatowanie
 kompresja
 defragmentacja
 redagowanie
22. Pliki COM to pliki:
 graficzne
 wykonywalne
 muzyczne
 internetowe

23. Schowek jest to:
 miejsce na dysku do ukrywania niektórych
plików
 niewidoczna dla użytkownika baza danych
 część pamięci do przechowywania
tymczasowego dokumentów lub ich
fragmentów
 program działający nawet po wyłączeniu
komputera
24. Do czego służy justowanie?
 stosowania animacji w tekście
 wyrównywania tekstu między marginesami
 kopiowania bloku do innego dokumentu
 poprawiania pisowni i gramatyki
25. Pliki tekstowe mają rozszerzenia:
 xls, exe,
 txt, bmp
 sys, dll
 rtf, doc
26. Nośnikiem pamięci zewnętrznej nie jest:
 RAM
 HDD
 PenDrive
 płyta CD
27. Aby napisać wielką literę Ź (ziet) należy
nacisnąć:
 Ctrl-prawy Alt-Z
 prawy Alt-Shift-X
 Shift-Ctrl-X
 prawy Shift-Alt-Z
28. Zaznaczony fragment tekstu to:
 sekcja
 partycja
 klaster
 blok
29. Do czego służy WordArt?
 do wstawiana ozdobnych napisów
 do wstawiania emotikon
 do wstawiania grafiki wektorowej
 do wstawiania autokształtów
30. Do czego służy skrót Ctrl-F użyty w
przeglądarce internetowej?
 do przejścia na następną stronę (Forward)
 do wyszukiwania tekstu (Find)
 do zamknięcia „wyskakujących okienek”
(FLY)
 do przyspieszenia otwierania stron poprzez
zablokowanie grafiki (FastOpen)

