
TEST IV

A. GIMP.
B. Flash.

A. Szybkość transmisji.
B. Częstotliwość wyświetlania.

A. czarno_białym.
B. kolorowym.

C. CoreEditor.
D. Pajączek.

c. Szybkość dekompresji.
D. Pr bkowanie sygnału.

c. monochromaĘcznym.
D. bichromaĘcznym.

Tak nazywa się liczba bit w wykorzystywana do transmisji segmentu danych w c!:'-
finiowania pojedynczej klatki wideo w jednostce czasu?

Kt ry z wymienionych pro gram w pozwala na edycję ruchu po ściezcel

obraz w jednorodnych barwach, innych ntŻ czatna, jest nazYwany obrazem

Procedura polegająca
danych to

A. raport.
B. hverenda.

na zbieraniu, modyfikacji lub wyszukiwaniu informacji w ba-.

C. atrybut.
D. relacja.

W relacyjnej bazie danych Nadklu cz to

A. zbi r atrybut w, kt ry zawiera klucz.
B. klucz dla kilku tabel.
C. klucz niezdefiniowany.
D. klucz charakteryzujący się powt arzalnością.

w MS Access, elementy zwane modułami, zawierają kod

A. VBA. C. HTML.
B. PHP. D. XML.

Fragment kodu pokazany na rysunku pozwoli na uzyskanie tła strony w kolorze

<body bgrcolor:"aqua">
<b)tekst strony</b>
</body>

A. stalowym.
B. akwamaryny.

C. morskim.
D. granatowym.



-''lttl:;l!łI
w ięzyku HTML odsyłacz odwiedzony definiuje atrybut

Eltill_'n!Łn
Znacznikiem <input type="reset"> spowodujemy w formularzu HTML

A. wyczyszczenie wprowadzonych danych.
B. przesłanie danych wprowadzonych do formularza.
C. wybór określonych wartości z lisĘ.
D. zakończenie pracy z formularzem.

-:rrilfiiltit
Znacznikiem w języku HTML odpowiedzialnymza tworzenie struktury ramek jest

A. link.
B. alink.

A. (body>
B. <div>

A. (br>
B. (ol)

A. podobnymi.
B. staĘcznymi.

C. vlink.
D. href,

C. <img>
D. (frame>

c. pływającymi.
D. skalowalnymi.

-:rril-łlElTl
W języku HTML znacznikiem tworzącymlinię poziomą jest

C. (hr)
D. <dr>

-TrnTfTrrtl
W arkuszach CSS selektorem może być

A. tylko znacznik, l<t ry nie maznacznika zamknięcia.
B. tylko znacznik ze standardu HTML 4.01.
C. tylko znacznik zdeprecjonowany.
D. dowolny znacznik HTML.

lztrTtTn:rFr
W arkuszach CSS elementy, kt re mają cechę float,nazywamy

EE[EIril
Aby uzyskać w formularzu efekt pokazany na rysunku, należy uĘćpo|aĘpll

Podaj srt'oią plec:

option.
radio.

C. checkbox.
D. text.



EIE[ETfłll
Proiektrriąc tabelę w MS Access dla pola PESEL, najlepiei uĘćĘptl danych

A. liczba.
B. tekst. ,

EIEDETl.fin
Na rysunku pokazano przykJad' relacji między tabelami. Między tabelami Klasy a Uczen
zachodzi relacja typu

A. jeden do wielu.
B. wiele do wielu.

A. instrukcji warunkowei if
B. deHaracii zmiennej char.

C. waluta.
D. nota.

C. wiele do jednego.
D. jeden do jednego.

c. pętli for.
D. pętli while.

EIEEETI.ł'|
Prezentowany poniżej kod w języku |AVA jest przyHadem zastosowania

1{
2 public static void main (strinEl I I args)
3{
4 int licz : 0;
5 while (licz
6{
T licz++;
E System. out - println (licz) ;

el
1fi l
11 !

Klaqy

B io-rnsy
profiLklasy
id_rrychourawcy

Uczen

I id-uccn
imię
rrałuirko
perel

id_kbsy

}łauczyciel

9 io-ułod,valrcy
imię

rrałisko



-7Til.TETTI
obrazy o 8-bitowej głębokości koloru można zapisywać w trybie indeksowanym. Dane
o obrazie są przechowywane w tablicy kolorów i tablicy

A. odcieni. C. kodów.
B. danych. D. fal.

f:ł'E'T.lTIttn
Atrybutem znacznika <table> określającym odstępy wewnątrz komórek tabeli jest

A. charset. C. cellpadding.
B. cellspacing. D. align.

EEEEIT#lil
Znacznikiem HTML, który definiuje typ czcionki określającejnazwy zmiennej, jest

A. <var>. C. <titl-e>.
B. <tfoot>. D. <param>.

E lrflTTt.:-rr
Systemy zarządzaniatreścią opisujemy za pomocą skrótu

A. CSS. C. XML.
B. CMS. D. HTML.

-Fr:nł!|EE|
Protokołem przesyłania dokumentów hipeńekstowych jest

A. FTP. C. HTTP.
B. TCP. D. HTML.

EZETEIT#II
Notacja #ffflffokreślająca kolor w języku HTML jest napisana w systemie

A. binarnym. C. decpnalnym.
B. octalnyrn. D. hexadecymalnym.

EIEIETI-T?r
Z genetowanych matemaĘcznie kształtów powstają obtazy

A. rastrowe. C. wektorowe.
B. bitowe. D. kolorowe.

EIEEEITTI|
|eżeli w obrazie są widoczne piksele, to oznacza, że mamy do czynienia z

A. pikselizacją. C. kadrowaniem.
B. kompresją. D. zmianąformatu.

EIETEIT#T-I
Aby stworzyć zdaką(sieciową) bazę danydr, niezbędne jest zainstalowanie na serwerze obsfugi

A. SQL i C++. C. PHP i MS Access.
B. SQL i PHP. D. HTML i PHP.



Eilil.TT-'T
|eśli obraz został zapisanyw rczdzielczości zgodnej z HD, wpisanie linii kodu podanego :..
niżej spowoduje podczas interpretacji dokumentu HTML przezprzeglądarĘ intemetolł'.

(img src:,,obraz.jpg" 11611-1:,,20Opx" heiglil.:,,30Opx")

A. wyświetlenie obrazu w oryginalnej rozdzielczości.
B. wyświetlenie obrazu w rozdzie|czości 150ppi'
C. wyświetlenie przeskalowanego obrazu.
D. wyświetlenie obrazu w ramce 200 na 300 w domyślnej rozdzielczości.

EETEIT#'!
Do naprawy bazy danych w MySQL sfuży

ETril.ltEEr
w bazie danych PostgreSQl do przyvrrr'acania kopii zapasowej bazy danych sfuĘ polecer::=

A. chkdsk.
B. mysqlchek.

A. mysqldump.
B. pg_dump.

A. DES.
B. MDs.

A. MS SQL.
B. MySQL.

A. łar1cuchoory.
B. alfanumeryczny.

A. php.exe
B. sql.bat

C. fixbmr.
D. phpinfo.

c. pŁrestore.
D. Pg-dumpall.

c. RsA.
D. DSA.

C. MS Access.
D. PostgresQl.

C. Visual Basic.
D. PHP.

C. liczbowy.
D. Iogiczny.

C. my.ini
D. php.ini

ElE[tlrrĘl
Algorytrnem szyfrowania haseł użytkownik w w bazie danych MySQL jest

EEEEIET
Oprogramowaniem serwerovrym bazy danych nie iest

EZrnTSrtTr
Do tworzenia moduł w standardowych w bazie danych MS Access używa się języka

A. f avaScript.
B. f ava.

E7Ti7nil:r[t
W języku PHP nie występuje typ danych

Plikiem przechowuiącym konfiguracię bazy danych MySQL jest



ENEEETrrTl
|eżeli wewnątrz kodu PHP znajduje się fragment pokazany poniżej, to iest to

ln
To wersja pierwsza
Programu
*l

A. pętla.
B. deklaracja zmiennych.
c. tyhń ploglamu.
D. komentarz.

EnEENrs??r
Kod pokazany na rysunku spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z napisem ,,Uwaga!

opuszczasztę stronę!'' w momencie

. {body onUnload="uwaga O "}
.l {s;ript tlpe="text/javascript">
I funstion uvaga O {

-ł a}ert ( ''Uwaga ! opuszEeasz tę stronę ! '' ) ;

,, 1

,, </script>
' </body>

A. wyłączenia komputera.
B. naciśnięcia przycisku uwaga.
C. opuszczenia strony.
D. zmiany rozmiaru okna.

E7rjĘITrt7l
|aka metoda obiektrr math w języku |avaScript przekazuje x zaokrąglone do najblizszej

liczby całkowiteil

A. sqrt (x)

B. abs (x)

C. ceil (x)

D. round (x)

Errj7lTlrłiil
|ak nazywa się prowadzenie z określoną częstością pomiar w amplitudy sygnaful

A. Kodowanie.
B. KwanĘzacja.

C. Dekodowanle.
D. Pr bkowanie.

C. licencji edytora WYSIWYG.
D. zgodności ze Standardem W3C.

E[rilFTl:Itr
Walidacja nie sprawdza

A. poprawności kodu.
B. dztałania link w.



ETEENTfilłiI
Formatem plików graficznych nie jest

A. BMP. C. WAV.

B. SVG. D. PNG.

TEST lV - tabela do zaznaczania odpowiedzi
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