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Arkusz zawiera informacje pruwnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
wybierz właściwą odpowiedź i zamalĄ kratkę z odpowia dającą
odpowiedź,,A":
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Rok 2014

CZĘŚC PISEMNA

Instrukcja dla zdającego
1, SPrawdŹ, czY arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterk i zgłoś

przewodnic zącęmu ze sp ołu nadzoruj ąc e go .

2, Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, naktórej w oznaazonych miejscach:
- wpisz oznaczenię kwalifikacji,
- zamaluj kratkę zoznaczęniemwersji arkusza,
- wpisz swój numer PESEL*,
- wpisz swoją datęurodzenia,
- przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.

3. Arkusz egzaminacyjny zawieratest składający się z 40 zada'.
4, za kńde poprawnie rozwlązane zadanię możęsz uzyskaó 1 punkt.
| łuv zdać częśc pisemną egzaminumusisz llzyskaćóo najmniej 20 punktów.
6, Czytaj uważnię wszystkie zadania.
7, Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dŁugopisem lub piórem z czamym tuszęm/

atramentem.
8, Do kńdego zadania Podane sącztery mozliwe odpowiedzi: A, B, C, D.odpowiada im następujący

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9.
10.

JeJ

11, Staraj się wYraŹnie zaznaczaĆ odpowiedzi. Jężęli się pomylisz i błędnie zaznaczyszodpowiedź , otoczją kółkiem i zaznacz odpowiedź ,którąuważaszru póp.u*ną, ,p.

12, Po rozwiFaniu testu sPrawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE oDpoWIEDZI
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej rnstrukcji

Pamiętaj, Że oddajeszprzewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ oDPowIEDZI.
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* w PrzYPadku braku numeru PESEL - seria i numer paszporhr lub innego dokumęntu potwierdzającego tożsamość



Zadanie'l,.

AC-7 2-89 -17 -6E-B2 to adres fizy czny kaĘ zapisany w postaci

A.
B.

C.

D. heksadecymalnej.

Zadanie 2.

Licńa 10011001100 zapisana w postaci heksadecymalnej ma postać

A. 4CC ,

B. 2E4

C. EF4
D, 998

Zadanie 3.

Konwerter RAMDAC przetwarza sygnał

A. analogowy na cyfrowy,

B. cyfrowy na analogowy.

C. zmienny na stały.

D. staĘ na zmlenny.

Zadanie 4.

W systemie Linux plik ma ustawione uprawnieniana 54l. Właściciel moze plik

A. modyfikować.

B. tylko wykonać

C. odczytaći wykonać.

D. odczytać, zapisać i wykonać.

Zadanie 5.

W komputerach wykonujących zadania serwerowe, wymagające dużej wydajności, naleĘ zastosowaĆ

dysk z interfejsem

A. SAS
B. ATA ź

C. USB
D. SATA

Zadanie 6.

W technologii Blu-ray nośnik jednokrofirego zapisu oznaczany jest

A. BD
B. BD-R .

C. BD_RE

D. BD-ROM
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Zadanie 7.

Który Poziom macierzY RAID zapisuje dane równolegle na kilku dyskach działalących jako jedno
urządzenie?

A, RAID 0

B. RAID 1 ,

C, RAID 2
D. RAID 3

Zadanie 8.

w systemie plików NTFS zmianę naznvy pliku umozliwia uprawnienie

A. zapisu. ,

B. odczytu.

C. modyfikacji.

D. odczyfu i wykonania.

Zadanie 9.

którego polecenia naIeĘ użyć w konsoli do naprawy błędów na dysku?

A. CHDIR
B. SUBST
C. CHKDSK
D. DISKCOMP ,

Zadanie 10.

W celu Powiększenia lub zmniejszenia ikony na pulpicie należy kręcić kółkiem myszy, przytrzymując
jednocześnie klawisz

A. SHIFT
B. CTRL
C. ALT
D. TAB

Zadanie ll.
Wewnętrzny dysk twarł IDE zasilany jest poprzęz złącze Ępu

A. Molex
B. SATA
C. PCIe

D. ATX
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Zadanie 12.

W systemie Linux do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych Procesów słuzY Polecenie

A. ps

B. sed

C. proc

D. sysinfo

Zadanie 13.

W systemie Windows Xp do zrńanyĘpu systemu plików na dysku zFNI3Z na NTFS naIeĘ skorzYstaó

z programu

A. convęrt

B. replace

C. subst

D. attrib

Zadanie 14.

Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to

A. FPU
B. ALU
C. RPU
D. AND

Zadanie 15.

Wskaż zŁącze,które nie wvstępuie w zasilaczachATX,

A. MPC
B. PCI-E
C. DE-l5/HD-15 ,

D. SATA Connector

Zadanie L6.
przędstawiona na rysunku karta r ozszerzeh po siada chło dzen i e

A. aktywne.

B. pasywne. i

C. wymuszone.

D. symetryczne.I(
l
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Zadanie 17.

Który aPlet Panelu sterowania w systemie Windows 7 umożliwia ograniczenie czasu pracyuzytkownika
na komputerze?

A. Centrum akcji.

B. Windows Defender.

C. Konta uzytkowników.
D. Kontrola rodzicielska. "

Zadanie t8.
po instalacji z domyślnymi ustawieniami system windows xp nie obsługuie systemu plików

A. EXT
B. NTFS
C. FAT16 "

D. FAT32

Zad,anie 19.

BezPłatnYm Programem anĘwirusowym dostarczanym przęz Microsoft dla uzytkowników legalnych
wersji systemu operacyjnego Windows jest

A. Microsoft Security Essentials.
B. Microsoft Free AnĘwirus.
C. Windows Antywirus.
D. Windows Defender. J

Zadanie 20.

Licencja oProgramowania umozliwiająca darmowe rozpowszechnianie aplikacji to

A. oEM
B. MOLP
c. freeware o

D. shareware

Zadanie 21.
Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest

A. automatyczne uruchomienie ostatnio otwartej gry.
B, automaĘczne tworzenie kopii danych na nowo podłączonym nośniku pamięci.C, wYkrycie nowo Podłączoneeo sprzętu i automatyc znie przydztelenie mu zasobów. ,D, automatYczne odinstalowanie sterowników, które przez dŁuższy czas niębyły używane.
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Zadanie 22.

Na rysunku przedstawiono taśmę (kabel) złącza

A. SAS
B. ATA
C. SCS|

D. SATA

Zadanie 23.
Interfej s HDMI komputera pozw ala na przesyłanie sygnału

A. cyfrowego video.

B. cyfrowego audio.

C. cyfrowego audio i video. t

D. analogowego audio i video.

Zadanie 24.

Licencja CAL (ClientAccess License ) daje uzytkownikowi prawo

A. zmlany kodu programu.

B. używaniaprogramu bezterminowo.

C. kopiowania programu na nośniki zewnętrzne.

D. korzystania z usług udostępnionychprzez serwer.

Zadanie 25.
Program antyspyr,vare chroni przed

A. pfogramami typu robak.

B. programami szpiegującymi,

C. programami antywirusowymi.

D. atakami typu DoS i DDoS (Denial of Service).

Zadanie 26.
Wielkość plamki monitora LCD jest równa

A. wielkości jednego piksela wyświetlanego na ekranie. }

B. wielkości obszaru, na którym wyświetla się 1024 pikseli.

C. odległości od początku jednego do początku następnego piksela. l
D. wielkości obszaru, na którym możnawyświetlió wszystkie kolory obsługiwaneprzęz monitor.

Zadanie 27.

W przypadku zaschnięcia dysz w drŃarce atramentowej spowodowanych długimi przestojami nalezy

w pierwszej kolejności

A. ustawić wydruk ekonomiczny.

B. wymienić mechanizm drukujący.

C. oczyścić dyszę wacikiem nasączonym olejem syntetycznym.

D. dokonać oczyszczanta dysz z poziomuodpowiedniego programu.
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Zad,anie 28.

Interfej sem wewnętrzn5lm komputera j est

A. IrDA
B. AGP
C. D-SIJB
D. PCMCIA ą

Zad,anie 29.

w drukarce laserowej do utrwalania wydruku napapierze sŁażą

A. rozgrzane wałki.
B. promienie lasera.

C. bęben transferowy.

D. głowice piezoelektryczne.

Zad,anie 30.

AbY uniknąĆ uszkodzenia lkŁadów scalonych, podczas naprawy sprzętu komputerowego naleĘ
stosować

A. okulary ochronne.

B. gumowe rękawiczki.
C. skórzanerękawiczki.

D. opaskę anĘstatyczną. &

Zad,anie 3l.
SYstem S.M.A.R.T. Przęznaczony jest do monitorowania pracy i wykrywania błędów

A. płyty głównej. .
B. kartrozszerzeń.
C. dysków twardych.

D. napędów pĘt CD/DVD,

Zad,anie 32.

Wskaz najbardziej PrawdoPodobną przyczynę wystąpienia komunikatu ,,CM)S checksum error press
F] to continue press DEL to setLłp" przy uruchamianiu komputera.

A. UsunięĘ plik setup.

B. Uszkodzonakarta gtaftczna.

C. Skasowana zawartość pamięci CMOS.
D. Rozładowanabateriapodtrzymująca ustawienia BIoS-u. o
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Zadanie 33.

W komunikacie o błędzie systemu informacja wyświetlana w postaci heksadecymalnej oznacza

A. kod błędu.

B. definicję błędu.

C. nazwę sterownika.

D. odnośnik do systemu pomocy.

Zadanie 34.

Najbardziej prawdopod obną pr zy czyną słńej
się widocznym rozmazryaniem tonera, j est

A. zacięcie papieru.

B. uszkodzenie rolek.

C. zbyt niska temperafurautrwalacza.

D. zanieczyszczęnue wnętrzadrukarki.

j akości wydruku drukarki laserowej, charakteryzującego

A*§b§c
A*§§*
Aa§Ę§c
A*§b**
A*§bCc

Zadanie 35.

Ustawienia wszystkich użytkowników komputera zapisane są w gałęzi rejestru o akronimie

A. HKCU -

B. HKCR
C. HKCC
D. HKLM

Zadanie 36.

Pliki, które znajdują się w koszu, można odzyskać poprzęz zastosowanie polecenia

A. Wróć
B. Cofnij

C. Ponów

D. Przywróć ł -

Zadanie 37.

Podstawowym mechanizmem ochrony danych znajdujących się na serwerze jest

A, włączente ochrony systemu.

B. tworzenie kopii bezpieczeństwa. 4

C. tworzenie punktu przywracania systemu.

D. automatyczne wykonywanie kompresji danych.
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Zadanie 38.

AbY PrzYwróciĆ ustawienia domyŚlne płyĘ głównej w prąrpadku, gdy nie ma możliwości uruchomienia
programu BIOS Setup, naleĘ

A. zaktualizować BIOS Sefup.

B. uruchomić ponownie system.

C. przełożyć zworkę na pĘcie głównej. .

D. doładowaó baterię na płycie głównej.

Zadanie 39.

Kopia różnicow a polega na

A. koPiowaniu tYlko plików, które zostaĘ utworzone od czasu ostatnie kopii pełnej.
l §, koPiowaniu tYlko Plików, które zostaĘ zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej.
C, koPiowaniu tYlko plików, które zostaĘ utworzone lub zmienione od czas'L utworzenia

ostatniej kopii pełnej.

D, koPiowaniu tYlko tej częŚciplików, która została dopisana od czasu utworzenia ostatniej kopii
pełnej.

Zadanie 40.
przedstawiony na rysunku symbol graftczny oznaczaopakowanie

A. zgodne znormąTCO.
B. wielokrotnegouĄrtku.

C. nadające się do recyklingu.
D. wyprodukowane z surowców wtórnych. c

L
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