
INFORMATYKA – OMNIBUS

1. Adres używany do jednoznacznej identyfikacji komputera w sieci Internet to:
a) PPP
b) IP
c) ID
d) http

2. Firewall to:
a) program antywirusowy
b) urządzenia i programy, które chronią komputer podłączony do sieci np. przed hakerami
c) program do szybkiego ściągania plików i programów z sieci Internet
d) tzw. zapora ogniowa

3. Jak nazywa się podstawowy edytor graficzny systemu Windows?
a) photoshoo
b) drawset
c) paint
d) point

4. Zdjęcie poniżej przedstawia:

a) akapit
b) interlinie
c) czcionkę
d) pomoc

5. Które z rozszerzeń jest rozszerzeniem pliku graficznego:
a) doc
b) xls
c) gif

6. System operacyjny to:
a) Linux
b) OpenOffice
c) Adobe
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7. Netykieta to:
a) sposób logowania do poczty elektronicznej
b) zbiór zasad bezpiecznego korzystania z Internetu
c) zbiór zasad dobrego zachowania w Internecie

8. Aby zsumować komórki z zakresu A1 do A13 wpiszesz następującą formułę:
a) Suma(A1:A13)
b) =Suma(A1:A13)
c) Suma(A1;A13)

9. Algorytmem nazywamy:
a) zbiór informacji o danym programie
b) zapisany na dysku twardym opis rozwiązania danego problemu
c) uporządkowany sposób rozwiązania problemu

10. Z ilu bitów składa się kilobajt:
a) z 1024
b) z 8192
c) z 8

11. Binarnie zapis 111 oznacza liczbę:
a) 7
b) 111
c) 11

12. Przodek Internetu nazywał się:
a) intranet
b) ARPANET
c) AloHAnet

13. Skrót klawiszowy Ctrl+x :
a) zamyka dokument
b) wycina zaznaczony tekst lub element
c) cofa ostatnią operację

14. Jakie są rodzaje adresowania komórek w arkuszu kalkulacyjnym?

15. Co oznacza akronim LAN i czego dotyczy?

16. W jakim systemie komputer koduje dane?
a) dziesiętnym
b) binarnym
c) dowolnym

17. Licencja to:
a) umowa między producentem programu a użytkownikiem dotycząca zasad

użytkowania produktu, np. programu.
b) umowa miedzy producentem programu a firmą która go sprzedaje dotycząca zasad

sprzedaży produktu, np. programu.
c) umowa miedzy użytkownikiem programu a drugim użytkownikiem dotycząca zasad

użytkowania produktu, np. programu.
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18. Phishing to:
a) inaczej wirus makro
b) wyłudzanie informacji osobistych przez podszywanie się pod stronę, np. banku
c) wirus niszczący pliki w komputerze

19. Jakich cyfr używa do zapisu system dwójkowy?
a) 0 i 1
b) od 0 do 9
c) 0 i 9
d) od 0 do 10

20. Skrótem HDD oznaczamy:
a) procesor
b) dysk twardy
c) stację dyskietek
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