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MISTRZ KOMPUTERA 

 
1. Pamięć operacyjna to: 

a) ROM 
b) RAM 
c) Pamięć zewnętrzna 

2. Najwięcej danych można zapisać na: 
a) CD-R 
b) CD-RW 
c) DVD 

3. Najstarsza wersja systemu operacyjnego Windows to: 
a) Windows 2000 
b) Windows 7 
c) Windows 98 

4. 8 bajtów to: 
a) 32 bity 
b) 64 bity 
c) 16 bitów 

5. Neostrada to : 
a) Usługa dająca dostęp do sieci 
b) Usługa dająca dostęp do sieci LAN 
c) Usługa dająca dostęp do Internetu 

6. Na stronach internetowych najczęściej występujące pliki to: 
a) .bmp 
b) .jpg 
c) .tif 

7.  Program Word to: 
a) Edytor tekstu 
b) Edytor grafiki 
c) Arkusz kalkulacyjny 

8. Skrót klawiszy WKLEJ to: 
a) CTRL  A 
b) CTRL  V 
c) CTRL  C 

9. Pamięć zewnętrzna komputera to: 
a) Dysk twardy 
b) Pamięć operacyjna 
c) Pamięć stała 

10. Najpopularniejsza przeglądarka Internetowa to: 
a) Internet Explorer 
b) Explorator Windows 
c) Opera 

11. Przenośny komputer to:  
a) PC 
b) Laptop 
c) UOS 

12. Masowo rozsyłane do wielu osób przy pomocy Internetu, niechciane wiadomości to: 
a) Wirusy 
b)  Spam 
c) Trojany 

13. Najszybsze pamięci RAM do komputera to: 
a) SDRAM 
b) SRAM 
c) DDR 

14. Uniwersalny w świecie komputerów standard kodowania liter i cyfr to: 
a) ARPA 
b) ASCII 
c) CPU 

15. Język znaczników hipertekstowych to: 
a) HTTP 
b) GUI 
c) HTML 
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16. 1 megabajt to: 
a) 1024 bajty 
b) 1024 kilobajty 
c) 1024 gigabajty 

17. Monitor to urządzenie: 
a) Wejścia 
b) Wyjścia 
c) Wejścia i wyjścia 

18. Które ze słów nie oznacza systemu operacyjnego: 
a) DOS 
b) Linux 
c) HDD 

19. Poczta elektroniczna to: 
a) FTP 
b) IRC 
c) e-mail 

20. Która nazwa pliku jest poprawna: 
a) opis.lasu 
b) st+art.bat 
c) pismo.txt 

21. Eksplorator Windows służy do: 
a) zarządzania zasobami systemu 
b) bezpiecznego zamknięcia systemu 
c) wyłącznie do uruchamiania aplikacji 

22. Masz napisać wzór chemiczny H2O, jakiego kroju użyjesz do napisania 2: 
a) Indeksu górnego 
b) Kursywy 
c) Indeksu dolnego 

23. Obszar roboczy, stanowiący pole robocze w systemie Windows dla wszystkich 
elementów to: 

a) Ikona 
b) Pasek zadań 
c) Pulpit 

24. Justowanie to wyrównanie tekstu: 
a) do lewej 
b) do lewej i prawej 
c)  do prawej 

25. Filmy w komputerze to pliki z rozszerzeniem: 
a) .doc 
b) .avi 
c) .wav 

26. Najnowszy system operacyjny firmy Microsoft to: 
a) Windows XP 
b) Windows 2000 
c) Windows 7 

27. Płyta DVD to urządzenie: 
a) wejścia 
b) wyjścia 
c) wejścia i wyjścia 

28. Program, który startuje jako pierwszy po włączeniu komputera to: 
a) system operacyjny 
b) Friewall 
c) Mocrosoft Oficce Word 

29. Pendrive to: 
a) minikomputer 
b) miniaturowy nośnik danych 
c) specjalny pisak 

30. Kompresja pliku to: 
a) zwiększanie rozmiaru pliku 
b) zmniejszanie rozmiaru pliku 
c) zmiana nazwy pliku 


