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TEST I

ffi
ednym ze sposob w definiowania kolor w w CSS3

: - s1(o,L OO%o,LOoy"l oznaczaj ącym kolor biały poszczeg lne

iolejno

Ą. barwę, deseri, nasycenie.
B. banvę, nasycenie, jasność.

m
Skr t SZBD oznacza

A. System ZarządzaniaBaząDanych' C' SystemZintegrowanejBazyDanych'
e. s""."go*eziączeBlokowania Danych. D. Szyfrowanie Zasob w Baz Danych.

EnilJnnlrlr
Krotka w relacyinych bazach danych jest odpowiednikiem

A. encji. B. relacji. C. loverendy. D. wiersza.

ENilTN:ZI
W konstruktotze wytażeń programu MS Access operator logiczny BETWEEN ... AND

oznaczaprawdę, gdy

A. jest zgodny ze wzorcem.
B. istnieje.

c. jasność, moc, nasycenie.
D. cieniowanie, nasycenie, barwę.

c. zawiera się pomiędry.
D. warunek nie jest spełniony.

jest standard hsl. W zaPisie
wartości w nawiasie oznaczają
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ffi
Fragment kodu SQL zapisany poniŻej Spowoduje

A. wypisanie z tabeli klienci informacji
z pol imię, nazwisko, płeć.

B. wpisanie do tabeli samochody informacji o klientach.

C. utworzenie tabeli klienci z polami id-klient, imie,

nazwisko,plec.
D. usunięcie iabeli klie IICL z podanymL nazwami p l'



rtttrvTqr':il
Wprowadzenie tła obrazkowego w języku HTML umożliwia atrybut

A. bgcolor.
B. align.

C. background.
D. volume.

Zastosowanie znacznika w postaci pokazanej pontŻej Spowoduje wyświetlenie pola for_
mularza typu

- <f ornl>
; <i-nput tr!:pe:nradion>
: </torm.>

A. wyboru.
B. opcji.

|akie należy wykorzystać zdarzenie w skrypcie |avaScript, aby zdefiniować akcję realizowa-
rną, gdy zwolnimy przycisk myszy na obiekciel

A. HTML.
B. XML.

A. onMouseUp.
B. onCl-ick.

A. mysqf_get_host_info
B. mysql_get_proto info

A. TTNYINT.
B. TNT.

C. tekstowego.
D. lista.

C. SGML.
D. AIAX.

C. onMouseOut.
D. onMouseOver.

C. mysql_get_server_info
D. mysql_get client info

C. SMALL]NT.
D. BIGTNT.

Pierwszym językiem znacznik w do transferu dokument w, powstałpn w 1986 roku, był

fakie polecenie zwraca informacje o senM erze MySeLt

W bazie danych MySQL definiuje się dużąliczbę całkow itą zapomocą typu

Do system w typu CMS zalic zamy

A. MsWord.
B. MySQL.

A. kompresią.
B. redundancią.

C. /oomla.
D. PHP.

c. kompilacją.
D. pr bkowaniem.

Prowadzenie z określoną częstością pomiar w amplitudy sygnał w nazywa się



-Ę
DrE7T!N!ET
.ia metoda w języku |avaScript tvłotzy okienko dialogowe, w kt rym można umieścić
, reśloną informacjęl

- windows.error 0
: window.confirm 0

m
r IG jest jednym z format w zapisu grafiki

- , rastrowel.
:. animowanej.

C. window.alert 0
D. window.prompt 0

C. rozszerzeniem.
D. metodą kompresji.

- rodzajem kompresii.
: stopniem kompresji.

:. głębia kolor w.
:, rozdzielczość.

ł. bulider.
3. CMS.

A. Yellow.
B. Maroon.

A. znaczntk.
B. atrybut.

rr ilt-rTtlrTr

-:czbę barw zastosowanych w grafice określa

C. wektorowei.
D. monochromaĘcznej.

C. WYSIWYG.
D. GIMP.

C. kontrast
D. kompresja.

rłrflTn:rEl
'Jytory kt re pozwalają na bezpośredni podgląd efekru pracy proglamisĘ noszą nazwę

m
Przyl<ład kodu w języku PHP ilustruie wykorzystanie

Ą. instrukcji warunkowej.
B. PHP w HTML.
C. PHP do konfiguracji daty.
D. instrukcji PHP dołączenia zbaządanych.

" <? BaE
_: Sd = dąt'e t"D"l ;

' J.f tsd == '.Ę.5;ol echo '''Ęp.a.}.,ęs' .E.}:gp'il;}ŁB''';
'. ?)

ETrnTrn:nil
.Ąby zmienić kolor tła strony internetowej ,uŻ;nwa się znacznika
<body bgcolor:"nazwa koforu")
Jaką wartość należy wpisać jako nazwa-koloru, aby uzyskać kolor bordowyl

ElTnrn:-il
W składni CSS, element kt ry będzie formatowany to

C. Olive.
D. Teal.

C. selektor.
D. argument.

" lŻnicamiędzy rozmiarernpliku skompresowanego i oryginalnego nazywa się
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ffi
I e dno s tką r ozdzieIczo ś ci obr az w ra s trowych j e s t

A. cal.
B. dpi.

A. BMP.
B. LCD.

C. mm.
D. ppi.

EE[EIrsEr
Umieszczenie w kodzie strony WWW linii <embed src:"toll.wma"> spowoduje

A. wyświetlenie okna dialogowego.
B. wyświetlenie obrazu o nazwie toll.wma.
C. odtworzenie dźwięku z pliku toll.wma'
D. ustawienie tła strony w postaci obrazu z pliku.

m
Format do zapisu grafiki rastrowej, uznany za podstaworrry dla systemu Windows, to

C. CDR.
D. SSL.

lżrliTFlrtal
', Ięzyk, kt ry powstał dzięki połączeniu język w |avaScript i XML, to

' A. |ava.,: B. HTML.

ffi
l Jati- skr tem określamy spos b reprezentacji złożonych dokument w xML i HTML

w postaci modelu obiektowegol

A. DOM. C. IS.
: B. ISO. D. STP.

ffi
] w języku |avaScript obiekt date pozwala na wykonywanie operacji z wykorzystaniem daĘ

i czasu. Żeby skrypt z-macałwartość reprezentującą numer miesiąca, należy uĘćmetody

C. Ajar.
D. Turbo Pascal.

A. parse (date)
B. getMonthfl

m
: ' Kod PHP można umieścić w dokumencie HTML w postaci znacznika

A. //skrypt pnp// C. <#php skrypt #php>
,,, B. <php>skrypt</php> D. <?php skrypt ?>

-TTilTITE rt
r Stmktura logiczna witryny internetowej to

,, '' A. szata graflcznazgodna z makietą witryrry'

: C. podział link w na wewnętrzne i zewnętrzne.
D. rozkładposzczeg lnych podstron wzajemnie ze sobą powiązanych linkami.

C. setDateQ
D. setMonthfl



TTTilTTEFiI
Pole w relacyjnej bazie danych jednoznacznie identyfikujące każdy rekord, mogące przyj_
mować tylko unikalną, trwałą i stabilną wartość, nazywa się

fTrnT5r*rr
oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi definiowanie, tworzenie i zarządzanie
bazą danych jest określone skrótem

A. WYSIWYG.
B. SZBD.

EtiltrTErrr
Reprezentacja obiekru z określonyrni aĘbutami, kt ra jednocześnie umożliwia stworze-
rie modelu E-R, to

A. tabela.
B. krotka.

-7|il|.łlTlt|
iazda reguła w arkuszu CSS składa się z dw ch części:

A. krotką.
B. encią.

- print 0I Localhost

deklaracii i przypisania.
selektora i wartości.

DIR
CENTER

c. kluczem gł wnym.
D. atrybutem opisowym

C. ACCESS.
D. CODASYL.

C. relacja.
D. encia.

C. selektora i deklaracii.
D. właściwości i wartości.

C. tapeta.
D. avatar.

C. phpinfo 0
D. testphp 0

Ą

3.

fTtnTSr*rI
,_i' arkuszach CSS przesunięcie elementu względem jego oryginalnego położenienazywemy

:. pozycjonowaniem względnym.
3. pozycjonowaniem oryginalnym.
l. pozycjonowaniem bezwzględnym.
). pozycjonowaniem stałym.

ETrn'fanfi
]:afika naHadana na obiekt w celu nadania mu charaherysĘcznych właściwości to

tekstura.
piksel.

m
!.ementem zdeprecjonowanym wedfug HTML 4.01 nie jest

C. FONT
D. BODY

Etnl.r'lTEr
la generowanie strony zinformacjąna temat modufu PHP odpowiada funkcia



-7f,rfsl:Fil
Pole w relacyjnej bazie danych jednoznacznie identyfikującekażdy rekord, mogące prz1'j_

mować tylko unikalną' trwałą i stabilną wartość, nazywa się

Etn!-Tlltrt
oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi definiowanie, tworzenie i zarządzanie
':azą danych jest określone skrótem

A. krotką.
B. encją.

A. WYSIWYG.
B. SZBD.

A. DIR
B. CENTER

A. print 0
B. Localhost

c. kluczem gł wnym.
D. atrybutem opisowym

C. ACCESS.
D. CODASYL.

C. selektora i deklaracji.
D. właściwości i wartości.

C. tapeta.
D. avatar.

C. FONT
D. BODY

C. phpinfo 0
D. testphp 0

ElrilTTf"r
Reprezentacja obiektu z określonymi aĘbutami, kt ra jednocześnie umożliwia stworze-

C. relacja.
D. encja.

-7Til-TT*rt
Każda reguła w arkuszu CSS sHada się z dw ch części:

nie modelu E-R, to

A. tabela.
B. krotka.

A. deklaracii i przypisania.
B. selektora i wartości.

ETil:N:T'I
W arkuszach CSS przesunięcie elementu względem jego oryginalnego położenianazywamy

A. pozycjonowaniem względnym.
B. pozycjonowaniem oryginalnym.
C. pozycjonowaniem bezwzględnym.
D. pozycjonowaniem stałym.

E:TE TtTlt
Grafika nakładana na obiekt w celu nadania mu charakterysĘcznych właściwości to

A. tekstura.
B. piksel.

ffi
Elementem zdeprecjonowanym wedfug HTML 4.0L nie jest

-7ltiltTtTEt
Za generowanie strony zinfotmacjąna temat modufu PHP odpowiada funkcja



ElErEIrsil
Instrukcja pozwalająca na wykonanie wybranych operacji określoną liczbęrazy to

A. warunek. C. przypisanie.
B. pętla. D. deklaracja.

EIEEEITS|
Walidator, lłtóry sprawdza poprawność kodu przez stronę www jest również nazylvanv

A. robotem. C. kompilatorem.
B. parserem. D. testerem.

-7$7TIE?n
|ak nazywa się baza danych zapisana na kilku komputerach połączonych ze sobą w ten
sposób, że korzystający z niej użytkownicy mają wrażenie, że baza danych występuje
w jednym miejscul

A. Sieciowabazadanych. C. Rozproszonabazadanych.
B. Obiektowabazadanych. D. Hierarchicznabazadanych

TEST I - tabela do zaznaczania odpowiedzi

A

B

c
D


