
 

Strona | 1  

© Jakub Duba 

www.jakubduba.pl 

TEST DIAGNOSTYCZNY 

Test diagnostyczny 
dla uczniów klas pierwszych Technikum Zawodowego nr 2 

 
Ogólne zasady pracy z komputerem w środowisku Windows 

 
1. Pamięć komputera to: 

a. podzespoły, umożliwiające przechowywanie i obróbkę informacji 
b. folder Moje dokumenty 
c. pamiętanie daty systemowej 
d. pamiętanie ostatnio otwieranych dokumentów 
 
2. Najmniejszą jednostkę informacji określamy jako: 

a. bajt 
b. pakiet 
c. bit 
d. kilobajt 
 
3. Podstawowy zestaw komputerowy powinien posiadać: 

a. monitor, jednostkę centralną, klawiaturę oraz dodatkowo mysz 
b. monitor, mysz, jednostkę centralną, klawiaturę, głośniki 
c. monitor, klawiaturę, jednostkę centralną, skaner 
d. monitor, mysz, klawiaturę 
 
4. System operacyjny to: 

a. program umożliwiający przeglądanie zasobów komputera 
b. program odpowiadający za uruchomienie komputera, skonfigurowanie go i komunikację  
z użytkownikiem 
c. automatyczne dodawanie odpowiedniego rozszerzenia w nazwie pliku 
d. charakterystyczny wygląd programu przypominający okno 
 
5. Wskaż zdanie nieprawdziwe: 

a. Każde okno programu w środowisku Windows ma podobną budowę 
b. W środowisku Windows można otworzyć kilka okien jednocześnie 
c. Zwinięcie okna jest równoznaczne z jego zamknięciem 
d. Rozmiary okien w środowisku Windows można zmieniać 
 
6. Użycie klawisza F1 w większości programów w środowisku Windows powoduje: 

a. zamknięcie okna 
b. wklejenie zawartości schowka 
c. zapisanie dokumentu 
d. uzyskanie pomocy 
 
7. Nośnikami pamięci zewnętrznej nie jest: 

a. dyskietka 
b. twardy dysk 
c. pamięć RAM 
d. płyta CD 
 
8. Podczas uruchamiania programu jego kopia umieszczana jest: 

a. w pamięci ROM 
b. w pamięci RAM 
c. na Pulpicie 
d. w Dokumentach 
 
9. Przed wyłączeniem komputera: 

a. należy zminimalizować wszystkie otwarte okna 
b. należy opróżnić kosz 
c. należy zakończyć pracę wszystkich programów 
d. należy opróżnić schowek 
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10. Po wyłączeniu zasilania komputera zawartość pamięci operacyjnej: 

a. zostaje wykasowana 
b. do ponownego uruchomienia jest przechowywana w schowku 
c. może być wykasowana lub nie, to zależy od komputera 
d. w środowisku Windows nigdy nie zostaje wykasowana 
 
11. Wskaż zdanie nieprawdziwe: 

a. Tworzony dokument należy zapisać na nośniku pamięci zewnętrznej. 
b. Dokumenty zapisane na nośnikach pamięci zewnętrznej nazywamy plikami. 
c. Dzięki istnieniu pamięci operacyjnej nie zapisany plik możemy zawsze odzyskać. 
d. Rozszerzenie w nazwie pliku wskazuje na to, w jakim programie został on utworzony. 
 
12. Wskaż zdanie nieprawdziwe: 

a. Przed użyciem dyskietki od kolegi powinniśmy sprawdzić czy nie jest zawirusowana. 
b. Podczas formatowania dyskietki wszystkie pliki zostaną z niej usunięte. 
c. Z dyskietką należy obchodzić się ostrożnie, bo jest czuła na uszkodzenia mechaniczne. 
d. Na dyskietce nie można zapisać pliku o pojemności większej niż 1,14 MB. 
 
13. Program Eksplorator Windows ułatwia: 

a. przeglądanie stron WWW 
b. przeprowadzanie skomplikowanych obliczeń 
c. przeglądanie zawartości dysków, tworzenie katalogów, wykonywanie operacji dotyczących plików 
d. tworzenie dokumentów tekstowych 
 
14. Program z dysku można uruchomić za pomocą: 

a. folderu głównego 
b. odpowiedniego pliku z rozszerzeniem .exe 
c. polecenia Znajdź... 
d. Panelu Sterowania 
 
15. Wskaż zdanie nieprawdziwe: 

a. Nazwę pliku należy pisać tylko małymi literami. 
b. Rozszerzenie jest częścią nazwy pliku. 
c. Struktura katalogów pomaga utrzymać porządek na dysku. 
d. Kompresja pliku powoduje zmniejszenie jego objętości. 
 
16. Pliki tekstowe mogą mieć rozszerzenia: 
a. xls, exe 
b. sys, bmp 
c. txt, doc 
d. txt, bmp 
 

 
Edytory: tekstu i grafiki 

 
17. Wskaż zdanie prawdziwe: 

a. Edytor grafiki służy wyłącznie do rysowania 
b. Nie należy mieć jednocześnie otworzonych okien edytora tekstu i edytora grafiki. 
c. Do redagowania tekstu służą specjalne programy zwane arkuszami kalkulacyjnymi. 
d. Blok to zaznaczony fragment tekstu, rysunku, tabeli. 
 
18. Schowek jest to: 

a. program działający nawet po wyłączeniu komputera 
b. część pamięci do przechowywania tymczasowego dokumentów lub ich fragmentów 
c. miejsce na dysku do ukrywania niektórych plików 
d. niewidoczna dla użytkownika baza danych 
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19. Jeżeli skopiujemy zaznaczony blok teksu, to: 

a. ten fragment tekstu zniknie z pierwotnego miejsca 
b. ten sam fragment tekstu możemy wkleić tylko raz w inne miejsce 
c. ten sam fragment tekstu pozostanie na pierwotnym miejscu i możemy go powielić wielokrotnie  
    w inne miejsca 
d. ten sam fragment tekstu zostanie usunięty z pierwotnego miejsca, ale można go wkleić w inne 
 
20. Wskaż zdanie nieprawdziwe. 

a. Edytor tekstu umożliwia pisanie tekstu i tworzenie tabel. 
b. Edytor tekstu umożliwia pisanie tekstu i tworzenie prostych rysunków. 
c. Edytor tekstu umożliwia pisanie tekstu i tworzenie tabel, w których nie można umieszczać rysunków. 
d. Edytor tekstu umożliwia pisanie tekstu, tworzenie prostych rysunków, pisanie równań 
matematycznych. 
 
21. Z rysunku poniżej wynika, że: 

a. dokument już został zapisany 
b. po wyrazie sekretariacie został użyty klawisz Enter 
c. widoczne jest tylko 75% długości strony dokumentu 
d. zastosowano wyrównanie do prawej 

 

22. Z rysunku powyżej wynika, że: 

a. tekst został napisany w dwóch akapitach 
b. margines górny wynosi 3 cm 
c. w tekście nie stosowano kursywy 
d. do oddzielania wyrazów od siebie zastosowano kropki zamiast spacji 
 
23. Z rysunku obok wynika, że: 

a. rysunek w dokumencie utworzono przy pomocy 
Autokształtów 
b. w edytorze tekstu został uruchomiony edytor grafiki 
c. został uruchomiony edytor tekstu i osobno edytor grafiki 
d. uruchomiony program to edytor grafiki 
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24. W tekście na rysunku poniżej: 

a. miejsca wpisu ustalono za pomocą suwaka ustawiania wcięcia pierwszego wiersza akapitu 
b. równe ustawienie wpisanych cyfr uzyskano dzięki stosowaniu tabulatora 
c. cyfry zostały wpisane w tabelę, która nie ma obramowania 
d. równe ustawienie wpisanych cyfr uzyskano dzięki wstawieniu tej samej liczby spacji 

 
 
25. Wskaż zdanie prawdziwe (dotyczy rysunku poniżej): 

a. Tabela składa się z komórek, które można oddzielnie formatować. 
b. W tabeli można formatować tylko pierwszy wiersz. 
c. Nie jest możliwe zwiększenie liczby kolumn tej tabeli. 
d. Aby zwiększyć wysokość wierszy, należy rozciągnąć okno programu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Wskaż zdanie prawdziwe. 

W oknie programu na rysunku powyżej nie są widoczne paski niektórych narzędzi. 
a. Dlatego, że jest to tzw. uproszczona wersja programu. 
b. Gdy pracujemy z tabelą okno programu zawsze tak wygląda. 
c. Paski narzędzi znajdują się w dolnej części okna. 
d. Paski narzędzi można wyświetlać lub ukrywać za pomocą odpowiednich opcji w menu Widok/Paski 
narzędzi. 

 
 
 

Arkusz kalkulacyjny 
 
27. Wskaż zdanie nieprawdziwe: 

a. Najmniejszą jednostką arkusza kalkulacyjnego jest skoroszyt. 
b. Najmniejszą jednostką arkusza kalkulacyjnego jest komórka. 
c. Każda komórka w arkuszu kalkulacyjnym ma swój adres. 
d. Do komórek arkusza kalkulacyjnego można wpisywać formuły. 
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28. Wskaż zdanie nieprawdziwe: (dotyczy rysunku poniżej) 

a. W komórce E6 został obliczony iloczyn liczb znajdujących się w komórkach C6 i D6 
b. Po skopiowaniu z E6 do E7 formuła ma postać: =C7*D7 
c. Komórką aktywną jest komórka E6 
d. Do komórki E6 wpisano liczbę: 1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Wskaż zdanie prawdziwe: (dotyczy rysunku poniżej): 
a. Dane do wykresu pochodzą z zakresu komórek B5:C9 
b. Dane do wykresu pochodzą z zakresu komórek B4:C9 
c. Nie można stwierdzić z jakiego zakresu komórek pochodzą dane. 
d. Dane do wykresu pochodzą z zakresu komórek B5:C8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Jeżeli zmienimy liczby w kolumnie Kwota, na rysunku powyżej, to: 

a. wykres odpowiednio zmieni się, a wartość w komórce Suma nie zmieni się 
b. wykres nie ulegnie zmianie 
c. wartość w komórce Suma zmieni się, a wykres nie zmieni się 
d. zmieni się wartość w komórce Suma i odpowiednio ulegnie zmianie wykres 
 
31. Z rysunku powyżej wynika, że do graficznej prezentacji danych zastosowano: 

a. wykres kolumnowy 
b. wykres procentowy 
c. wykres liniowy 
d. wykres punktowy 
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32. Wskaż zdanie prawdziwe: (dotyczy rysunku poniżej) 

a. Po skopiowaniu formuły z C5 do C6 arkusz obliczy: ile Euro można kupić za 130 zł. 
b. Po skopiowaniu formuły z C5 do C6 w komórce C6 pojawi się komunikat: # / DZIEL0! 
c. W formule w komórce C5 należy zastosować Autosumowanie 
d. W komórce C5 należy liczyć iloczyn a nie iloraz odpowiednich liczb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. Wskaż zdanie nieprawdziwe: (dotyczy rysunku poniżej) 
a. Napisy w komórkach C2 i C3 oznaczają, że do tych komórek została wstawiona funkcja ARG! 
b. Napisy w komórkach C2 i C3 oznaczają komunikaty o wystąpieniu błędu, być może spowodowanego 
tym, że w komórkach A2 i A3 znajdują się dane tekstowe a nie liczbowe. 
c. Z rysunku nie można odczytać, jakie formuły zostały wpisane do komórek C2 i C3 
d. Komórką aktywną jest komórka o adresie C7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Arkusz kalkulacyjny został wyposażony w wiele standardowych funkcji matematycznych, korzystanie  

z których ułatwia: 

a. formatowanie tabel 
b. utworzenie potrzebnej formuły 
c. obliczenie wartości funkcji f(x) 
d. wykonywanie wykresu 
 
35. Wskaż zdanie nieprawdziwe: 

Aby wykres prawidłowo przedstawiał dane, należy: 
a. dobrać typ wykresu do prezentowanych danych 
b. odpowiednio ustalić skalę i tytuły osi 
c. stosować legendę, zwłaszcza jeżeli na wykresie znajduje się kilka 
serii danych 
d. stosować jak najwięcej serii danych na jednym wykresie 
 
36. Symbole w komórkach B2:B4 na rysunku obok oznaczają, że: 

a. należy rozciągnąć okno programu 
b. należy rozszerzyć kolumnę B 
c. należy zwiększyć wysokość wierszy: 2, 3 i 4 
d. liczby w komórkach B2:B4 zostały zabezpieczone przed odczytem 
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Internet i sieci komputerowe 
 
37. Serwer w sieci komputerowej to: 

a. komputer o największych gabarytach 
b. tzw. stacja robocza 
c. komputer mający takie same uprawnienia jak inne komputery 
d. komputer udostępniający zasoby dla innych komputerów w sieci 
 
38. Internet to: 

a. sieć komputerowa 
b. poczta elektroniczna 
c. wyszukiwarka 
d. tzw. Internet Explorer 
 
39. Modem to: 

a. urządzenie do transmisji danych 
b. inaczej łącze stałe 
c. karta sieciowa 
d. sterownik 
 
40. „Etykieta pocztowa” (tzw. netykieta): 

a. dotyczy danych na temat adresata dołączanych do każdego listu 
b. zabrania pisania listów z polskimi znakami diakrytycznymi 
c. dotyczy zasad pisania listów elektronicznych 
d. dotyczy tzw. etykietki, czyli pliku załącznika 
 
 
 
 
 


