
DzgvrA
l t

t / -

l )
a)

@
c)
d)
e)

2)
a)
b)
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3)
a)
b)
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@
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Najprostsrym przetwornikiem A/C jest :
wzmacniacz operacyjny
komparator
zastlacz
stabilizator
nie wiem

Pamiec cache to pamigc:
operacyjna komputera
b) parni$, w kt6rej zapisany jest BIOS ptyty gl6wnej
pamiEi wspomagaj4ca
inna nazwa pamiWi karty graficatej
nie wiem

Pamiec operacyjna komputera to:
pamig ROM
popularny BIOS
dysk twardy
pamiQc RAM
nie wiem

4) Chipset to:
a) kmanazwa procesora
b) paniec cache typu Ll procesora

@ c) uklad zapewniaj4cy komunikacje procesora z innymi elementami kornqnrtera
d) rodzaj podstawki@procesor
e) nie wiem

5)
a)
bi
@
d)
e)

6)
a)
@
c)
d)
e)

7)
a)
b)
c)
@
e)

Standad Plug and Play umo2liwia
dnrkowanie dokumentu z pominiEciern komprsera
scrocvarrie &niupurerem przy pomocy klawtafury
outsme$crne rozpoznanie pfirqz komputer rodzaju ptzyl4cznnego urzqdzenia
kompresjg obrazu graficznego
nie wiem

S;zeregowa tnnsmisja danych to:
prrsta konstrukcja ztrqczy i erzy pob6r mocy
prostakonstnrkcja rlqcrry i ma$ g$6r rns{:!
skomplikowanakonstrukcja zlqczy i drtiy grcbdr mocy
skonrplikowanakonstrukcja Aqczy i maty pob6r mocy
nie wiem

Dysk twardy to q/p pamieci:
magnetooptycznej
optycznej
holograficznej
magpetycznej
nie wiem

Najwiekszq pojemnosc maj4:
pbity DVD
plyty CD
pbrty BLU RAY
pt5rfy I{D DVD
nie wiem

Najwigksz4 pojearnosc majq:
pbrty DVD R
ptyry Dl/D RW
phity BLU RAY

E)
a)
b)
@
d)
e)

e)
a)
b)

@



d) prytyHDDVD
e) nie wiem

l0) WySwietlacz LCD to prryklad wy6wieflacza:

@ pstnvnego
b) alcywnegP
c) w kt6rym zastosowano PolimerY
d) w kt6rym do otr4ruaniia obrazu wykorzystuje sig wiqzkp elektronow4
e) nie wiem

f l) Do otrzymania obrazu kolorowego na ekranie monitora wykorzystuje sip nastqpuj{y zesiaw kolor6w:

a) CMYK
b) RGMY
c) CMB

@ ncn.
e) me s'lem

12\ Jedn4z cech t€chniki cyfrowej jest:
a) mda odpomo66 na zakl6cenia i szumy
b) duza wrazliwori6 na rozran pararnetr&r' elemcnt6n konsffukcyjnych

@ mozliwo66 zapisu na jednym no5niku dartch rdrncgo tpu
Ai kbpottiwe przet*arzanie sygnalu (konwersja tylko sprzetowa)
e) nie wiem

13) W komprserze parnigriq o najwi€kszej pojemnoSci jest:

a) pami$ procesora (reje$tr)
b) pmipc operacyjna RAM
c) oamiec cache

@ dvsktwardy
e) nie wiem

\

a)
@
c)
d)
e)

I d) \Vljfciem cy&ovrym na kmcie graficzrrej do wyswietlania obrazu na monitorze jest:

wyjicie D-sub
wyjScieDW
wyjfcie composit
wyjScie S-Video
nie wiem

15) Szeregowq nragrgralq danych jest:

@ maglstralaPCI-ExPress
b) magistrala AGP
c) magistrala ISA
d) magisrala EISA
e) nie wiem

16) Nielokalnofc jest cecha pamigci:
a) oprycznej (CD lub DVD)
b) pani€ci magnetoopt] czncj
c) parniecirm;gn*yczrrei

@ pamipciholograficzrej
e) niewiem

1?) Najprostszlm stan&rdem dfwigka stereofonicznego jest dzwigk:

@ AwuUndowy
b) jednokandowy
c) 6-kanalowy (5.1)
d) o3miokandowy fl.r)
e) nie wiem

18) Sundadem q&owego dfwigku ptzestzennego na pt1'tach DVD jest:



a)
b)
ct

@
e)

1e)
@
b)
c)
d)
e)

20)
a)
q
c)
d)

t t )

a)
b)
o
d)
e)

DTS
SDDS
Dolby Stereo
Dolby Digital 5.1
nie wiem

Skanery z czujnikami typu CIS cbarakteryzuj4 siQ:
pmstq konstrukcjq (brak z€spolu luster)
skomplikor*"n4 konstrulcj4
&xrympoborcmpdrdt
mohtiwoic{ skanowania przedniot6w 3D
ni€ wiem

Jednq z technologii nanoszenia kopel atrdmentu w dnrkarkach tralrlsnto$ych je51:
technologia magrctycflur
technologia tenniczB

technologia optyczna
technologia podcisnieniowa
nie wiem

Ka{a graficaa 4-bitowa jest w stanie wyswieflie :
2 kolory
4 kolory
16 kolor6w
256 kolor6w
nie wiem

22) Popularry BIOS to pamid:

@ orunoY
b) tlpu cache
c) - prcc€Boni oejestr)
d) typu RAM
e) nie wiem

:ri
b)

o
d)
Lri

24)
a)
b)
c)
@

1{ ' '

a)o
c)
d)
e)

26)
a)
@
c)
d)

Rfr$ rrolcgla tmlsmisja danych to:
prosta lorislrr:&cja d4cry i dury pob6r mocy
prosta konstrukcja zl:ic4 i mal-\' l{r'trirr rtrr.r:r
skornplikowana hon:',rolcja z14cz1 i d:r^ ,tr$hirr tlocl
rkourplikonrna konstrukcja dqczy i mafy pob& mocy
nre $iem

Dyskietka to b? parnieci:
rnagnelooplycznej
optyczn€J
holograficznej
magnetycznej
nie wiem

Najnmiejszq pojemno6d maj4:
pt/tyDVD
pbrty CD
plrry BLU RAY
pbrty HD DVD
nie wiem

WySwietlacz OLED to wyswietlacz:
pasylYny
aktywny
r ki6rym astoso$ano cieklem krysztaly
w kt6rym do drzlmania obrazu wykorz,vstuj€ si$ rviAzk€ elekiroDolvq



e) nie wiem

2n Do otrzrmania obraan kolorowego np. na papierze wykorzystuje sip nastgpujqry zestaw kolor6w:
,?i} CNTYK
YI ncrvrv
c) CMB
d) RGB
e) nie wiem

28) W korputerze pamiScia o nejmiejr4 poj#ci jest:

@ pamiec proc€sora (rcje$r)
b) pamid operacyjna RAM
c) pami$ cache
d) dysk twady
e) nie wiem

?9) Wlj$cism dlogonym na kmcie gmficznej do *yfwietlania obrazu na monitorze jest:

@ qjfcieD-mb
b) wyj5cie DVI
c) *yjScie conposit
d) qiicie S-Video
e) nie wiem

30) I(afta grdcznt 8{itffie j€st w st0tri€ wyfwieiltic:
a) 16 kolor6m
b) 4 kolory
c) 2kolory
@ zx totorOw
e) nie wiem

-- 3l) '-P'(th1€rrtriie sygad6w ci4glycajcst - (rorrcmf---
a) tdcbniki cy&owej

@ techiki andogoucj
c) techniftiwieloplol'esatowej
tl) techikikonnpuercwej
e) nie *iem

32)
at
b)
@
d)
e)

33)
@
b)

d)

Std E)'6oki na *yjfuin hrb wejlciu elemcrtn logi@gp (EmcEmy jcs w logioo dodat*ioj P:ret':
0
-1
I
L
nie wiem

Procesor 32 bitowy przetwa'za informacjQ 64 bitow4
dldbj rit procefor g bitowy
fr6cej rD ftocesor 64 biton 1'
w tt'm sanrytn cza-.ig co proceror 64 biloryy-
nic rna mo2liuo6ci przettrorzenia ido.macji 64 bitowej
nie rviem

34) SMdd JIol Plug." ur.tecza
a) mocno nagrz€xE",j4ge ri6 urzadzerie

@ rrro)lirrr{d rrll41:zr:t}ia {1nb *lqczcnia) u't@Eda * czasie pracy komputera
i) -. ric don'kad -" - r'vloLie napiqcie"
d) rodzaj ttra8iss.ti dnrlch
e) ni6 wiem

35) Stmd8td.Op€n At€hif€clule":



a)
b)

@

36)
6)
b)
c)
d)

37)
a)
b)
c)

@
e,

umozliwia latfty dostqp do *ngtrza komprtera
to zromElizowanie ksztalhr obud6w komput€ra
to ohdos? bez Srub
to moilirvo5i podlqczenia do Estemu urzAdzef r62nych producent6w
nie wiem

Teruin ., pami$ masowa" oznacza
p.rnigc o bardzo du2rj pojemnofci
pami@ o mocnej szt!'lr'o.:i Loirsl' lrki,ii .ial: rrp, rll'sk luardl'
pmi$ maso*o prcduko$ nnr tlp. P.4 h4
1rarni$ o duzych gabar''tach np. nagrywarki DVD
rde wiem

Zapis informacji priry pomocl ,,pit6nt' i land6\" chatakterlsll'o'try.*.irst dla:
dysku twardego
pl)1y magnetooptycznej
pilty holograficznej
pr;ty CD
nie wiem

38) tl',r irrirtlacze paslvme:
ii) oir: I r nragaj4 zex'nQtrznego o(wiedenia
b) nie wymagajq z;rsilatiia

@ tTmagajq ze]laptrzlrcFc o$rietlctua
{l) do ol 17} mrnia d)rezu $ykorzysfirje si€ wi4zk elekronow4
e) rie niem

39) Sygnal chrorni'rrrrrji to irforrruc.i;) u
a) jasno{ci oh.azu
b) krriui{cic otrraan

-r;-reqt:ijffi

@ kolorze drazu
e) nie wiem

40)
tr)
b)
c)

@

41)
a)
@
i . l

d)

42\
@
b)

d)
{)

43\
a)
b)
c)
@

MoiJiwo$i prresl,lania q'gnalu video i audio r6wnoczesnie zapewnia zl4cze:
D-sub
DVI
Composit
I{DMI

nie wiem

Bluetooth !o:
standard drirku koloro$ego
.., ,,rrI rli Lri. rr,r(ci h':zprzetrodowej
rli t'r,l,r { 'i kolio\i itllil {i:il iQku prz€$trzemego
siardard kodortania s1'gnahr lideo
nie wiem

I rl ri it L j 1!j |r i 7r jlrir 1'.} r'./{{rzerric umozliwiajqc€:
r'rlirrr)t Dirr,rt;-{t)o$ -t v prztz liomput€r
wyswiellenie obt:iz.,l li;r clirzrnir"l \/
polqgzetrie z fulte'ttclell pr,'f 7 li.l1r:r Jl i t/
ul sylnnie sygnalu TV do intemetE
nre \,riem

Pod4czenie instrumenfdw muz.ycznlch do kompBtc.r;r unozliuia':laczc:
D-sub
Line In
Audio In
Midi



-{

e)

44)

6'
E

I
e)

45')

@
b)
c)
d)
e)

tr6)
R)
b)o
d)

n)
x)
h\

ci
6
e)

nemem

Standard Dolby DiSEl5.I oznMzr:
c1fiowy tl2wipk przestrzenrry 5-kandowy
cyftowy dzwiqf ptzestrzefiry 7-kdndo*1'
analogowy dlwipk lrzfszwy G krn*trssy
cyftory diwiQk przestz€nny 6-kandowy
nie wiem

Skaner to typowe urz4dz€nie
wejScia
ryjScia
wejscia i v/yjScia
magarynujp informrcjp
nie wiem

'1",;iirr:rcrl-.gic rlnrkrt lcnniczna i piezoelelitrlczna sosowane s4 w:

drri$i;rrtreh i:t.:crcrq ch czarno bialych
dntl<akh iglo$)'ch
atrammtowlcb
laserowych kolorowych
nie wiem

Do wydrukowania obr:rzu koloro*cEo s{ofujc sig b'anlniki w kolorach:

Red Grce4 tstue
ci?n, Ivraged4 Green
L'yaq Yellow, Black
CyarL Magefia Yeno$', Black
nie wiem

49) Do *ydmicrrania r:hrazu kolot'crl'ego $losrlie sie banvniki r'l hcioracfi:

@ Claq lvlagenta Ycllo',r', ljlsrr:k
b) qar, i/[og€m4 Gr€en
c) Claq Yellow, Black
d) Re4 Green, Blue
e) aie wiem

- ' -4lD ' ;r.eroi;,n*rry *1dru* rtielu li@ii ,,{qPe"{@i2idruf€d<i:

@ iglaw€
b) lasem$€

. c) teflrdransfero$'e
d) tram€ntowe
e) nic wiem

5o. Je.cl.ng g fechn"d$' *-rlorzer1\'a- k roge) qfro-vrncn l-tr

&t\^kt'rU,o.,*\ rrLrs-ir'-€r+cLuyc.lL,1efr ,
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tec^0rnob&'a frn\ Zoe&rt ^j 
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