
Zawod: technik informatyk 
Symbol cyfrowy: 312[01] 
Wersja arkusza: X 

Czas trwania egzaminu: 120 minut 

EGZAMIN 
POTWlERDZAJqCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

Czerwiec 2007 

ETAP PISEMNY 

lnstrukcja dla zdajqcego 

1. Sprawdi, czy arkusz egzaminacyjny, ktory otrzymales zawiera 21 stron. Ewentualny 
brak stron lub inne usterki zgtos przewodniczqcemu zespdu nadzorujqcego. 

2. Do arkusza ddqaona jest KARTA ODPOWIEDZI, na ktorej: 
- wpisz odczytany z arkusza egzaminacyjnego symbol cyfrowy zawodu, 
- odczytaj z arkusza egzaminacyjnego oznaczenie wersji arkusza (X, Y, Z) 

i zamaluj kratke z odpowiadajqcq jej l i t eq  
- wpisz swoj nurner PESEL i zakoduj go, 
- wpisz swojq date urodzenia. 

3. Arkusz egzaminacyjny sklada siq z dwoch czesci. 
4. Czqsc I zawiera 50 zadan, czgsc ll 20 zadan. 
5. Za kaide poprawnie rozwiqzane zadanie moiesz uzyskac 1 punkt. 
6. Aby zdac etap pisemny egzaminu musisz uzyskac co najmniej 25 punktow z czqsci I 

i co najmniej 6 p u n k t h  z czgsci II. 
7. Czytaj uwainie wszystkie zadania. 
8. Rozwiqzania zaznaczaj nB KARCIE ODPOWlEDZl dlugopisem lub piorem z czamym 

tuszemlatramentern. 
9. Do kazdego zadania podane sq cztery moiliwe odpowiedzi: A, B, C. D.' Odpowiada 

im nastgpujqcy uklad kratek w KARCIE ODPOWEDZI: 

10.. Tylko jedna odpowiedi jest poprawna. 
11. Wybierz wtasciwq odpowiedi i zamaluj kratkg z odpowiadajqcq jej literq - np. gdy 

wybrales odpowiedi " A :  

I I I I I 
12. Staraj sig wyrainie zaznaczac odpowiedzi. Jeieli sig pomylisz i Mgdnie zaznaczysz 

odpowiedi, otocz jq  kdkiem i zaznaa odpowiedi, ktorq uwaiasz za poprawnq, np. 

I I I I I 
13. Po rozwiqzaniu testu sprawdi, czy zaznaaytes wszystkie odpowiedzi na KARCIE 

ODPOWlEDZl i wprowadzites wszystkie dane, o ktorych mowa w punkcie 2 tej 
instrukcji. 

Parnigtaj, ie oddajesz przewodniczqcernu zespotu nadzorujqcego tylko KARTE 
ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 



Zadanie 1. 
Jakie elementy znajdujq sig na przedstawionej ptycie glownej? 

A. 2 zlqcza ISA, 3 zlqcza PCI, 4 zfqcza pamigci DlMM 
B. 2 zlqcza ISA, 4 zlqcza PCI, 3zlqcza pamigci DlMM 
C. 3 ztqcza ISA, 4 zlqcza PCI, 2 zlqcza pamigci DlMM 

D. 4 ztqcza ISA, 2 ztqcza PCI, 3 ztqcza pamigci DlMM 

Zadanie 2. 
Na schemacie blokowym, 
przedstawiajqcyrn fragment systemu 
mikroprocesorowego, symbolem X 
oznaczono 

A. parnigc Cache 
B. kontroler DMA 

C. kontroler przerwah. 
D. pamigc stalq ROM 

Zadanie 3. 
Poraionego prqdem elektrycznym, kt6ry jest nieprzytomny i oddycha nalezy uloiyC 

A. na boku i rozluznii: ubranie. 
6. na wznak i rozluiniC ubranie. 
C. na brzuchu i stale obserwowaC. 
D, na wznak i rozpoczqc akcjg sztucznego oddychania. 
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Zadanie 4. 
Na zdjqciu przedstawiono plytq gtownq komputera. Strzatkq oznaczono 

A. procesor z umocowanym 
radiatorem. 

B. chip wbudowanej karty graficznej. 

C. kontroler mostka p3nocnego 
z umocowanym radiatorem. 

D. kontroler mostka pohdniowego. 

Zadanie 5. 
? przedstawia kartg 

sieciowq ze ztqczem ISA 

diwigkowq ze zlqczem PC1 
telewizyjnq ze zlqczem ISA 
telewizyjnq ze zlqczem PC1 

Zadanie 6. 
Ile razy bgdzie wykonana operacja mnoienia, zgodnie z przedstawionq instrukcjq 
petli? 

k:=5; 
iloczyn:=l; 
for n:=lO downto k do 
iloczyn:=iloczyn*n; 
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Zadanie 7. 
Schemat blokowy przedstawia algorytrn 

A. warunkowy. 
B, iteracyjny. 

C. rekurencyjny. 
D. liniowy. 

Zadanie 8. 
Ktbry z syrnboli, stosowany w schematach 
wejscialwyjscia? 

blokowych, oznacza operacje 

Zadanie 9. 
Wykonanie komend 

x=3 ; 
WYNIK=100; 
if (xrlO) 

WYNIK++; 
else 

WYNIK=O ; 

spowoduje zaparnigtanie w zrniennej WYNIK wartosci 

Zadanie 10. 
Zapis a : =b+c; pnedstawia instrukcj? 

A. podstawienia. 
6. porownania. 
C. pnypisania. 

D. zarniany. 
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Zadanie I I. 
Ktory z interfejsow jest interfejsem rownolegtym? 

A. LPT 
6. PSI2 

C. RS232 

D. USB 

Zadanie 12. 
Na schemacie blokowym procesora blok funkcyjny nazwany SlMD to 

A. zestaw 256 bitowych rejestrow znacznie przyspieszaj~cy obliczenia na 
liczbach statopozycyjnych. 

B. zestaw 128 bitowych rejestrow niezb~dny przy wykonywaniu instrukcji SSE 
. procesora na liczbach stato- i zmiennoprzecinkowych. 

C. jednostka zmiennoprzecinkowa procesora (koprocesor). 

dan~ch 

D. modut procesora realizujqcy wylqcznie operacje graficzne. 

Pamipf podrquna L2 
(da nieht6wch procesw6w) 

Zadanie 13. 
Obiekt bazy danych, ktbry w programie Microsoft Access stuiy do tworzenia 
zestawien i sprawozdan, ale nie daie mozliwosci modyfikowania danych w bazie to 

A A 
CPU 

Modd wejiuahyjrsia 

t 

A. kwerenda. 
B. makro. 
C. raport. 
D. tabela. 

Parnit6 podrqczna L i  
(instrukcjt) 
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Pami@ podrpcma U 
(dam) 

I I t 
Blok wstppmgo pobierania 

i Modowania lnstrukcj 

I 
Mc# miany kdejno6ci Jednostka v,ylmnawcza 

ins4rukcji 

M O M  prryddelalqcy 



Zadanie 14. 
Addytywny model barw oparty na kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim jest 
oznaczany symbolem 

A. CMY 

B. HSB 
C. HLS 
D. RGB 

Zadanie 15. 
Jakq funkcjg peiniq elementy Trl i Tr2 widoczne na schemacie przedstawiajqcym 
kartg sieciowq Ethernet? 

A. Sygnalizujq za pomocq diwieku aktywnosc karty sieciowej. 
B. Zapewniajq szyfrowanie i deszyfrowanie danych przesylanych przez siec. 

C. Sygnalizujq za pomocq Swiecenia kolorem zielonym szybkoSC pracy karty 
sieciowej. 

D. Zapewniajq izolacj? obwodu elektrycznego sieci LAN od obwodu 
elektrycznego kornputera. 

Zadanie 16. 
Schemat blokowy przedstawia 

A. streamer. 

B. dysk hardy. 
C. naped dyskietek. 

D. napgd DVD-ROM. 
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Zadanie 17. 
Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane sq  na podstawie licencji 

A. GNU 
B. MOLP 

C. shareware. 

D. komercyjnej 

Zadanie 18. 
Wybierz medium, ktore w sieciach komputerowych zapewnia najszybszq transmisjg 
danych. 

A. Mikrofale. 

B. Fale radiowe. 

C. Kabel swiatlowodowy. 

D. Czteroparowy kabel kat. 5 

Zadanie 19. 
Zgodnie z przedstawionym w tabeli standardem opisu pamigci PC-100 wskaz 
pami& kt6ra ma maksymalny czas dostgpu 6 nanosekund i minimalne opoinienie 
migdzy sygnalami CAS i RAS wynoszqce 2 cykle zegara: 

Specyfikacja wzoru: PC 100-abc-def jednolitego sposobu oznaczania pamigci. 
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a 

b 

c 

d 
e 

f 

CL 
(ang. CAS Latency) 

tRCD 
(ang. RAS to CAS Delay) 
tRP 
(ang. RAS Precharge) 

tAC 
SPD Rev 

Parametr zapasowy 

minimalna liczba cykli sygnalu taktujqcego, liczona podczas 
operacji odczytu, od momentu uaktywnienia sygnalu CAS, 
do momentu pojawienia sig danych na wyjsciu modulu 
DlMM (wartosc CL wynosi zwykle 2 lub 3); 
minimalne opoznienie pomigdzy sygnalami RAS I CAS, 
wyraione w cyklach zegara systemowego; 
czas wyraiony w cyklach zegara taktujqcego, okreslajqcy 
minimalnq pauzg pomigdzy kolejnymi komendami, 
wykonywanym~ ptzez pamigc; 
Maksymalny czas dostgpu (wyraiony w nanosekundach); 
specyfikacja komend SPD (parametr moze nie wystgpowac 
w oznaueniach); 
ma wartosc 0; 



Zadanie 20. 
W sytuacji, gdy osoba zostala porazona prqdern elektrycznym i znajduje sig pod jego 
wptywem, nalezy w pierwszej kolejnosci 

A. wezwaC pogotowie ratunkowe. 
B. rozpoczqc sztuczne oddychanie. 
C. rozluinic ubranie w okolicy szyi. 
D. uwolniC porazonego spod dziatania prqdu. 

Zadanie 21. 
Zgodnie z dokumentacjq karty graficznej jej zdolnosd do pracy z systemem AGP 
2N4X umoiliwia 

A. przesylanie danych z maksyrnalnqprgdkosciq 1066 MBls 
B. przesylanie danych z maksyrnalnq prqdkoSciq256 MBls 
C. pracq z rnaksymalnqczgstotliwoSciq taktowania 55 MHz 
D. pracg z maksymalnq czgstotliwosciq taktowania 44 MHz 

Zadanie 22. 
Karta sieciowa standardu Fast Ethernet pomala na transfer danych z maksymalnq 
szybkosciq 

A. 100 MBIs 

B. 100 Mbps 
C. 10 MBls 
D. 10Mbps 

Zadanie 23. 
Jezeli w konfiguracji karty graficznej zostanie wybrane odswiezanie obrazu wigksze 
od zalecanego, monitor CRT spelniajqcy normy TCO 99 

A. ulegnie uszkodzeniu. 
B. nie wytqczy siq, bgdzie wyswietlat czarny obraz. 
C. nie wylqczy sie, bgdzie wyswietlal jedynie czgSC obrazu. 
D. przejdzie w stan uspienia lub pojawi sig okno informacyjne z kornunikatem. 
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Zadanie 24. 
Ktory z przedstawionych programow bgdzie wypisywaC liczby calkowite od 2 do l o ?  

A. B. 
#include ciostream. h> #include <iostream.h> 
int main(void) int main(void) 
{ { 
for(int x = 2 ;  x < 10; x = x +  1) int x = 2; 

I while (x < I I )  
cout << x << '\nl; I 

1 cout << x << '\n'; 
return 0; x++; 
1 1 

return 0; 
1 

C. 
#include 4iostrearn. h> 
int main(void) 
I 
int x = 2;  
do 

{ 
tout c< x << '\n'; 
x = x + 2 ;  

}while (x < I I) ;  
return 0; 
1 

D. 
#include <iostrearn.h> 
int rnain(void) 

. . 

{ 
tout << x << '\nl; 
x++; 
if( x > 12) break; 

I 
return 0; 
1 

Zadanie 25. 
Jakie systemy operacyjne infekuje wirus MS Blaster? 

A. MS Windows 2000/NT/XP 

B. MS Windows 9x 

C. Linux 

D. DOS 

Zadanie 26. 
Kt6re zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do wprowadzania tekstu edytorern? 

A. Klawisz TAB sluzy do zakonczenia akapitu i rozpoczgcia nowego akapitu 
Uiycie tego klawisza powoduje wstawienie pustego wiersza. 

B. Polskie znaki diakrytyczne uzyskujerny za pornocq kornbinacji: prawy klawisz 
CTRL i litera, np. q to CTRL + a. 

C. Klawisza SPACJA uzywamy do rozdzielania wyrazow. Migdzy slowami 
wstawiamy spacje. 

D. Do tworzenia wcigc wzglgdem lewego rnarginesu uiywamy klawisza ENTER. 
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Zadanie 27. 
Wywdanie procedury Test (X ,  Y) polega na 

procedure TEST (var A, 8: integer) ; 
var Porn : integer; 
begin 

Porn := A; 
A := B; 
B := Porn 

end; 

A. zapisaniu w zmiennych X i Y ich zamienionych wzajemnie wartosci. 

8. znalezieniu mniejszej z liczb i zapisaniu jej w zmiennej Pom 
C. znalezieniu wigkszej z liczb i zapisaniu jej w zmiennej X. 
D. zapisaniu w zmiennych X i Y ich podwojonych wartosci. 

Zadanie 28. 
Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w nastgpujqcy sposob: 

var WYNIKI : arrayfA.. F, 1. .3 ]  of byte; 

llost elementow, kt6re mozna zapisat w tablicy WYNIKI wynosi: 

A. 3 
0 .  15 
C. 18 
D. 45 

Zadanie 29. 
Utworzenie formuty w arkuszu kalkulacyjnyrn odwotujqcej sig do jednoznacznie 
okreslonej komorki wymaga zastosowania adresowania 

A. automatycznego. 

0. bezwzglgdnego. 
C. standardowego. 

D. wzglgdnego. 

Zadanie 30. 
Graficznq ilustracjq danych liczbowych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym jest 

A. zaznaczony wiersz. 
B. wykres stupkowy. 
C. komorka. 
D. kolumna. 
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Zadanie 31. 
W prograrnach strukturalnych nie naleiy stosowaC instrukcji 

A. if ....... then ........ else 
B. repeat .. . . . . . . . .  until 

C. got0 
D. for 

Zadanie 32. 
Ktore zdanie, mowiqce o obiektowych rnetodach prograrnowania jest prawdziwe? 

A. Pojecia obiekt i klasa rnoina stosowac zamiennie. 

B. Zastosowanie obiektu wyklucza uzycie klasy. 
C. Klasa jest czgsciq skladowq obiektu. 
D. Obiekt jest reprezentantem klasy. 

Zadanie 33. 
Wdokurnentacji opisano system plik6w 

.Zaawansowany system plikow zapewniajqcy wydajnoSC, bezpieczehstwo, : 
niezawodnoSC i zaawansowane funkcje niespotykane w zadnej wersji systemu I 
FAT. Na pfzyklad dziqki standardowemu rejestrowaniu transakcji i technikom 
odzyskiwania danych system gwarantuje spdjnosd wolumindw. ( 

W przypadku awarii system wykorzystuje plik dziennikai 
i informacje kontrolne do pnywr6cenia sp6jnosci systemu plik6w." 

................................................................................................................. 

A. FAT32 

B. NTFS 
C. EXT4 
D. FAT 

Zadanie 34. 
Liczba 356 zapisana w systernie dw6jkowyrn to 
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Zadanie 35. 
Pewnq liczbg naturalnq w systemie szesnastkowym zapisano nastqpujqco: 4116. 
Wskaz tg liczbg zapisanqw systemie dziesigtnym. 

Zadanie 36. 
Na ptycie gtownej wykorzystujqcej uklad Intel 8650 

A. nie moina zainstalowat karty graficznej. 
B. mozna zainstalowac karte graficznqze zlqczem AGP 

C. mozna zainstalowaC kartg graficznqze zl@czem ISA 
D. mozna zainstalowak kartg graficznqze zlqczem PCI-Express 

Zadanie 37. 
W celu uzyskania w sieci lokalnej prgdkosci przesylania danych 100 Mbps 
zastosowano karty sieciowe pracujqce w standardzie Fast Ethernet, kabel standardu 
UTP w odpowiedniej kategorii oraz przelqcznik (switch) pracujqcy w standardzie Fast 
Ethernet. Siec taka jest wykonana w topologii 

A. IEEE 
B. BUS 
C. RING 
D. STAR 

Zadanie 38. 
Podzial programow na kategorie: freeware, shareware, demonstracyjne i komercyjne 
uwzglednia 

A. platformg dla dzialania komputera, 
B. rodzaj ochrony antywirusowej. 
C. zastosowany system plikow. 
D. zakres praw autorskich. 

Zadanie 39. 
Ktory adres protokdu IP w wersji 4 ma prawidlowqstruktur?? 
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Zadanie 40. 
Najlepsze zabezpieczenie kornputera przed wirusarni stanowi zainstalowanie 

A. zapory Firewall. 
B. hasla dla BIOS-u. 
C. skanera antywirusowego. 
D. licencjonowanego systernu operacyjnego 

Zadanie 41. 
,,Jest to niepozorny program, czqsto instalowany z uzyciem technologii ActiveX. Czqsto 
oferuje dostqp do dannowej pomografii, darmowych gier lub darmowych programow 
tamiqcych zabezpieczenia komercyjnego oprogramowania. Raz zainstalowany, oferuje 
uzycie twojego urzqdzenia dial-up do po@czenia siq z danq uslug+ zwykle za 
poirednichvem bardzo kosztownego numeru dostqpowego. Niekt6re informujq 
o wysokich kosztach pdqzzenia, jak to jest wymagane przepisami lokalnego prawa 
w niekforych pahshvach, lecz wiele z nich po prostu wySwietla klawisz uruchamiajqcy 
pdqczenie, bez informowania uiytkownika o tym co sic dzieje w fle tej operacji." 

Cytowany tekst opisuje program typu 

A. bornba pocztowa. 
B. kon trojaliski. 

C. wirus MBR. 

D. dialer. 

Zadanie 42. 
Do gaszenia urzqdzen elektrycznych i kornputerowych nalezy stosowac 

A. pare wodnq. 
B .  gasnicg pianowq. 
C. koc izotermiczny. 
D. gasnice proszkowq, 

Zadanie 43. 
Pierwszqczynnosciq po zapaleniu sig sprzgtu komputerowego jest 

A. wylqczenie doplywu prqdu do uszkodzonego komputera 
B. powiadornienie przelozonego o pozarze. 
C, uruchornienie gasnicy pianowej. 
D. powiadornienie straiy pozarnej. 
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Zadanie 44. 
Szkodliwe substancje chemiczne emitowane s q  podczas pracy drukarki 

A. iglowej. 

B. laserowej. 

C. atramentowej. 
D. sublirnacyjnej. 

Zadanie 45. 
Algorytm przedstawiony na rysunku mozna zapisak w jazyku programowania C++ 
jako: 

A. if ((a != 0) 11 (a < 0)) printf ("a-0); else printf("a=O); 
B. if ((a != 0) && (a < 0)) printf ("aoO"); else printf("a=OV); 

C. if ((a != 0) Not (a < 0)) printf ("a-0); else printf("a=0); 
D. if ((a != 0) Or (a < 0)) printf ("a-0); else printf("a=W); 

Zadanie 46. 
Ktbra z wymienionych rzeczy jest srodkiem ochrony indywidualnej przy pracy 
z komputerern? 

A. Krzesto ergonomiczne. 
B. Fartuch kretonowy. 

C. Okulary korekcyjne. 
D. Rakawice ochronne. 

Zadanie 47. 
Przed wyrnianq zasilacza w jednostce centralnej naleiy 

A. odlqczyk komputer od zasilania elektrycznego. 
B. podlqczyd, komputer do zasilania awaryjnego. 

C. odlqczyc wszystkie urzqdzenia zewngtrzne. 

D. zatozyd, gumowe rakawice ochronne. 
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Zadanie 48. 
W celu wymiany uszkodzonego modulu pamigci RAM w pierwszej kolejnosci naleiy 

A. zdernontowaC uszkodzony modul pamigci. 

B. otworzyk obudowg kornputera. 
C. odlqczyk zasilanie komputera. 
D. wylqczyc monitor ekranowy. 

Zadanie 49. 
Przydzielaniem n u m e r b  IP w sieci zajmuje sig sewer 

A. DHCP 
B. DNS 
C. WINS 
D. NMP 

Zadanie 50. 
Aby usunqk opisanq usterkg, naleiy 

Dwa komputery pracujq w sieci lokalnej. 
Majq skonfigurowane prutokdy TCP/lP. 
Jednernu z nich ptzypisano numer IF! 192.168.7.1, dnrgiemu - 192.168.2. I. 
Komputery ,,widzq sie" w otoczeniu sieciowyrn, natomiast pr6ba potqczenia sip 
z wykorzystaniem protokolu TCPAP konczy sie niepowodzeniern, np. wynik polecenie 
ping jest negatywny. - 

A. sprawdzik wlqczenie PROXY i ewentualnie wlqczyc, 
B. zmienic konfiguracje adresow IP illub masek podsieci im odpowiadajqcych 

w taki sposob, aby oba kornputery znalazly sig w tej samej podsieci. 
C. wylqczyC system NetBlOS NWLink we wlasciwosciach pdqczeri LAN 

komputerow. 
D. wylqczyt system NetBlOS przez TCPllP w zaawansowanych ustawieniach 

TCPllP kart sieciowych. 

Strona 15 z 21 


