
TEST V

ENEENEI -_-
Kod pokazany na rysunku spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z napisem "Czekaj|"
w momencie

i <bodY onLoad=r'startO ")
Ż <script t1rpe=''text/ j avascript''>
I function start O {

'1 aLert ("czekaj!");
:)
ó </script>
; </body>

A. zamknięcia strony. C. błędu na stronie'

B. ładowania strony. D. zmiany wartości'

EnEEETrłr
|ednym z najpopularniejszychprogramów do obróbki dźwięku jest

A. Audacity. c. GIMP.
B. PowerPoint. D. Lightroom.

rrrrjnTTltr
|edno znarzędzido obróbki dźwięku polegającej na zwiększeniu poziomu najgłośniejszej

próbki w sygnale do zadanej wartości,i następnie, w odniesieniu do niej, na proporcjonal_

nyrn zwiększeniu głośności reszĘ sygnału nazywa się

A. wyzerowaniem sygnału. c. wyciszeniem'
B. konwersją sygnafu. D. normalizacją.

-:rrnNEur
Do lokalnych serwerów www nie należy

A. Krasnal. C. XAMPP'
B' Pajączek. D. FoxServ.

f|:[rflTil':rr
fvrekiywa konfiguracji pliku php.ini doĘcząca stosowania krótszego tagu <? ?> to

:. AccessFileName. C. short-open-ta9'
3. LogFormat. D' safe mode'

tt1rj'rTlTlltn
::agment kodu przedstawiony poniżej iest przykładem osadzania stylów CSS w doku'

.:ncie HTML metodą

<body style:" background-cofor: #CCCCCC; col-or: #000000;
padding: 5Px 5Px 5Px 5Px")

- inline. C. online.
i rvewnętrznego arkusza. D. zewnętrznego arkusza'



r'7rnĘT|'!r;r
w arkuszach CSS największą wielkość czcionki podaną jako imienną wartość absolutną
określa

A. x-small.
B. large.

l''ltTĘ!il
Kt re pole w tabeli bazy danych nailepiej spełni funkcję klucza gł wnegol

id_ucznia lmię Nazwisko Klasa czas na 60 m
lrtJ 't

)l
lntli12341 iJacek jPlacek i3Tc i9,34

l,

A. Czas na 60m.
B. Klasa.

A. trwałość danych.
B. bazadanych.

A. schematem danych.
B. modelem danych.

A. klucz prosty.
B. klucz obcy.

C. >x-large.
D. larger.

C. Nazwisko.
D. Id-:,tcznia.

C. ochrona danych.
D. integralność danych.

c. Strukturą danych.
D. planem bazy.

c. 12

D. L3

c. login i hasło.
D. klucz złoŻony.

E"Ę|
Na środowisko baz danych nie ma oopły*"

A. sprzęt komputerowy. C. stosowanie indeks w.
B. infrasbrrkhrrasieciowa. D. brakkluczaobcego.

-:DtnltlEnil
Możliwość przechowywania danych w pamięci masowej komputera to

rŃrTr
Zintegrowany zbi r zasadopisujących dane, relacje, powiązania między danymi, dozwolone
operacje i ograniczenia naHadane na dane i operacje jest nazywany

l'zli7Ęn:r'r
Ile zasad określił Frank Codd, l<t re musiał spełnić system, by m głzarządzać relacyjnym
modelem danychl

A. t0
B. 11

E'rilĘil!Ęr
Klucz kilkuelementowy to



EEEItrE
W bazie danych dla stacji benzynowej, między tabelami KLIENCI i FAKTURY rr,oże za'
chodzić relacja

EnrEETrłil
|akim skrótemoznacza się postać normalną bazy danych Boyce'a-Coddal

A. jeden do jednego.
B. jeden do wielu.

A. 4NF.
B. NFNF.

A. &#x3C;
B. &#x3E;

A. atrybut.
B. znacznik.

A. dialerami.
B. robakami.

A. h3.
B. h6.

A. font.
B. size.

:, edytor.
3, walidator.

C. wiele do wielu.
D. jeden do Żadnego.

C. BCNF.
D. SZBD.

C. selektor.
D. wartość.

C. robotami.
D. serwerami.

C. face.
D. form.

C. sub.
D. circle.

C. kompilator.
D. przeglądarka.

ElE[tITEl
W języku HTML znak większości można uzyst'ać, wpisując w kodzie szesnastkowym

C. &reg;
D. &#16g;

lzllr|.rn:rTr
Podstawowyrn elementem składni języka HTML jest

-NT']ITTTTI -
Programy, kt re wsp łpracująz wyszukiwarĘ internetową, przekazując wybrane infor-
macje na temat witryny dobazy danych wyszukiwarki nazywają się

lrTTnTlTEnn
W języku HTML najmniejszą wielkość czcionki oferuje nagł wek typu

c. ht.
D. h5.

-7ril:lE rr
kr j czcionki w języku HTML określa atrybut

f7EnłlEnr
_r' 

ięzyku HTML, aby ottzymać graflczny punktator w postaci olaęgu, należy tżyć Ępu
:, disc.
3. square.

m
?:ogram, kt ry odczytuje DTD strony i przegląda jąw poszukiwaniu błęd w oraz niezgod-
:_ości ze specyfikacją, nosi nazwę



EEEIT'ET
Skrót URL określa

l A. uniwersalny port równoległy.

' , C. znaczniki osadzania obrazów.

'', 
D. ujednolicony format adresowania zasobów.

EEEiEŹil
i1

Z płynnościąwyświetlania obtazl wideo wiąże się
) : A. wielkość pliku. C. rozdzielczość monitora.

; B. liczba klatek na sekundę. D. rodzaj medium transmisyjnego'

l'Zrin=E rt
' ', W obrazie progresyvmym 1080p rozdzielczość właściwa dla HDTV wynosi

; A. 1080 x 720 pikseli. C. 1080 PPi.
', B. 1920 x 1080 pikseli. D. 720 x 1080 ppi.

Errrr.Ir5tl
' Przetwarzanie sygnafu dźwiękowego na postać cyfrową jest realizowaneptzez

', A. przeglądarki internetowe. C. przetworniki A/C.
1 B. parsery. D. walidatory.

EEilĘIr''l
' 

|aĄrozdzielczośćobrazurastrowego powinno się przląć dla smartfonazrozdzielczością

' ekranu 320 x24ł pikseli oraz wielkością ekranu 5''l
', A. 50 ppi. C. 120 PPi.

I , B. 80 ppi. D. 150 PPi.

rzrilt?Trstil
, ', |aki efekt podczas obróbki grafiki rastrowej umożliwia rozmycie szczegółów obrazu?

A. Renderowanie. C. Wykrywanie }rawędzi.
, ', B. Animacja. D. RozmYcie Gaussa.
:, ENEEEITST

Zmianarozmiaruobiektu graftcznego z jednoczesnym usunięciem zbędnych obszarów to

A. kompresja. C. kadrowanie.

, B. scalanie ztŁern' D. technika oLE.

EĘErEEl
obszar mający rozrniat obtazui zawierający samodzielny element obrazu, który

:. możlaniezaleznie od pozostałych edytować orazpozycjonować względem innych

obszarów to

' , B. ;;.k". D. bitmapa.



fak nazFwa się tonalne przejście mię dry co najmniej dwiema barwami|

A. Warstwa.
B. Gradient.

C. Markiza.
D. Tweening.

|ak nazywamy wrażenie wzrokowe wywołane falami świetlnymi o długości 4o0J60 nml
A. Widmo.
B. Światło.

C. Barwa.
D. Maska.

|aki format zapisu pliku pozwoli na zachowanie najwyższej jakości obrazu oferowanej
przez apaTat.yf'oouy, dając możliwość dokładnej obr bki pliku w programie graflcznym?
A. RAW.
B. BMP.

A. Ęp pola.
B. domyślną wartość pola.

C. SVG.
D. PNG.

c. nazwę danego pola.
D. maksymalną liczbę znak w.

w ięzyku HTML, atrybut valu e znacznlka <input> określa

W programie MS Access jednąz dostępnych metod zabezpieczeniabazy danych jest

A. korzystanie z protokofu https.
B. wykonywanie punktu przywracania systemu.
c. szyfrowanie za pornocą hasła.
D. wpisywanie fikcyjnych danych.

W języku SQL wartości typu logicznego są ozn aczaI7e jako Ęp
A. BIT.
B. SHORT.

C. TEXT.
D. BYTE.

W języku SQL,
atrybut

A. IDENTITY.
B. DEFAULT.

jezeli wartości w kolumnie tabeli nie mogą się powtarzaĆ, jest stosowa11y

c. UNIQUE.
D. CHECK.

Do funkcji agregujących w SQL nie należy

A. COUNT.
B. AVG.

C. ASP.
D. SUM.



Zapisującjako kod koloru w ięzyku HTML wartość #froooo, otrTylarramy na stronie kolor
A. czatrty.
B. fuksii.

A. <title> i < /title).
B. <body> i</body).

C. zielony.
D. czerwotty.

C. <form) i </ form).
D. <html> i </html>.

Ciało dolarmenilr HTML to jego częśĆ zawarta między znacznikami

TEST V - tabela do zaznaczania odpowiedzi
I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 t3 14 15 l6 17 18119 20 21 22 zgIzą 25 261271
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