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W języku HTML zdefiniowanie barwy w postaci zapisu #FFFFFF oznacza kolor

C.

A. biały.
B. czatny.

szary.

D. modry.

l''riT|llB'r
|eśliobraz ma wymiar 1 cal na 1 cal, a jeden piksel zapisujemy, stosując 8-bitową głębię
kolor w to zapisanie zdjęciaw rozdzielczości7} ppi wymaga pamięci r wnej

A.

5184

Bajt

B. I024bit

E4rrr

w.

w.

C.

576 bit w.
D. Iz4Kibibajt

w.

|ak nazywa się obszar pamięci przechowujący pewną wartość,kt ra nie ulega zmianie
podczas wykonywania skryphr?

A.
B.

C. Zmienna.

Encja.

D. Operator.

Stała.

t;'Y:Ytł?l':il
W jakim zakresie dfugości fal świetlnych jest widziana barwa niebieska?

A.
B.

620 -700 nm.
4O0

-

455 nm.
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C.

D.

455
597

-

492 nm.
620 nm.

Znacznk <marquee> * ię'yku HTML pozwala na animację teksfu. |aką powinien mieć
sldadnię, aby wpisany tekst przesuwał się od lewej do prawej, a następnie odbijał się i wracałl

A. <marquee behavior:"s1ide"> Łekst</marquee>
B. <marquee behavior:"af ternate")tekst<,/marquee>
C, <marquee direction:".left">tekst<,/marquee>
D. <marquee loop:"5")tekst(/marquee>

-7r:7T-ił;l

Największym stopniem kompresji dźwięku charakteryzuje się format

A. CD-Audio.
B. WAV.

C. MIDI.

D. MPEG.

!''T:'l?Ęlil
Zastosowanie składni $x/$y umożliwi w skrypcie wykonanie operacji

A. potęgowania.
B. dzielenia.

C. podstawiania.

D. odejmowania.

W jakiej postaci zostanie wyświetlona tabela w przeg7ądarce po wpisaniu kodu podanego

poniżejl

{html}

lbody>
{tab]-e border="L">

1t r7

<td> jeden </ta>
<t,d> d"n'a </ta>
1/ tr>

{tr}

<td> trzy </te>
<td> czEery </ta>

1/ tr>

<lbody>
</htm:->

jeden

l*'=

t."*'

B.

m

drva
c.

D.

obraz do*'orrymiarowy, składa jący się z określonej liczby pikseli, to grafika

A.
B.

wektorowa.
rastrowa.

C.

mozaikowa.

c.

magenĘ.

D. prezentacyjna.

ETTnrn:mr
Model kolor w CMYK nie zawiera

A. koloru czarnego.
B. koloru karmelowego.

D. cyjanu.

|akie jest określenie stosowane do stron zablokowanych lub v,ryrzuconych z indeksu vry-

szukiwarki)

A.
B.

Bot.

BL.

EnrłTfi:r"r

C.

Ban.

D. Blink.

|akie pojęcie określa dokładny spis treści dostępnych na stronie

A.
B.

Farma link w.
Słowo kluczowe.

C. Optymalizacja.
D. Mapa strony.

wwwt

m

Przedstawiony ponizej kod w języku
pozwoli na

. <htmi)

HTML

{boiy>

A. wyświetlenieramki.
B. osadzenie grafiki.
C. osadzenie klasy apletu lavy.
D. osadzenie animacji

.
.
r

,

Flash.

<aPF'l

et

coCe='Me. class "

width='32 0'

height='32

0">

</applet>

r: {/body}
: </htm1>
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|akie pole z przedstawionej poniżej tabeli bazy danych najlepiej nadaje się na klucz gł wnyl
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PESEL

..,-
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C. Nazwisko.

A. PESEL.
B. Imię.

D. Adres.

ETTnT!illril
Zgodnośćdanych z rzeczywistością to

c.

A. redundancja danych.
B. integralnośćdanych.

niezale ŻnośĆdanych.
D. kompletnośćdanych.

E'lrJ7I-rn:ftr
Teoriomnogościowe pojęcie relacji jest podstawą

A. obiekowego modelu danych.
B. sieciowego modelu danych.

C. relacyjnego modelu danych.

D. relacyino-obiektowego modelu danych.

ETEEIEII

na wy_
|ednym z podstawowych element w programowania obiektowego, pozwalającym
korzystanie już istniejących klas w celu poszerzenia ich funkcjonalności lub możliwości,
jest

C. kopiowanie.

A. abstrakcja.
B. dziedziczenie.

D. deklaracja Vpu danych.

m

Schemat blokowy przedstawiony na rysunku

pokazu je przykład dztałanta

A. instrukcji warunkowei.
B. pętli for.

c.

pętli while.

D. instrukcji

dołą Czanla

plik

rł'.

lnstrukcjal

lnstrukcja2

EFrnjnn:fil
W strukturze bazy danych klucz jednoelementowy jest nazywany kluczem

złożonym.
prostym.
!'rrj']nn:trr

c.

A.

własnyrn.

D. kandydującym.

B.

Polecenie SQL w postaci sELEcT * FRoM muzycyi zwracawynik przedstawiający

:

A. wszystkie rekordy z tabeli mlrycy
B. wszystkie jednoznakowe pola z tabeli r,rrl;zycy.
C. każdy rekord z tabeli rn1Jzycy zavłierający znak

*.

D. iloczyn wartości krotek tabeli muzycy'

ENEEETrłT

I

SQL)
|aknarywasię instrukcja do odbierania uprawnień do obiektu w serwerze
C. REVOKE.
A. UpDATE.
D. CREATE.
B. INSERT.

' E

lrflTTl':ttl

Fragment kodu w języku SQL przedstawiony poniżej przedstawia

t,
:

'l FRoI{ Klient
,

', A. wprowadzenie

)

| c.

cRoss JoIN Zamowienia;
danych do

tabeli.

B. połączenie Wzyżowe tabel.

"

zapytanie aktualizujące

,I ElrflTTE.Fr

Trzecirnpodstawowyrn składnikiem obiektowego językaprogramowania, po abstrakcji
nychi dziedziczeniu, jest

|',
,: A. rozszerzalność.
,', B. kreaĘwność.
i lrł:|i'LlTE'Z.I
' : Do operatorów logicznych nie za7iczamy
1,, A. sumy.
;t, B. koniunkcji.
lrTTirfftE.Et

i

da-
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C. spójnośćdanych.
D. polimorfizm.

I

|,

i
li,
I

.

C. alternaĘwy.
D. negacji.

|aki element bazy danychAccess sfuzy do kreowania wydruków

A. Kwerenda.
',', B. Tabela.

C. Fotmularz.
D. Raport

danych?

.

ffi
faka instrukcja SQL usuwa wiersze zwybranej tabelil

C. REMOVE.

A. SELECT.
B. DELETE.

D. INSERT.

-ZEEtr@
występują dwa formanĘ lisĘ: pole kombi i pole

w Ms Access
A. zawljane.
B. zakładek.

c.

lisĘ.
D. proste.

EIEEIrttr

W bazie danych MS Access maska wprowadzania w postaci >LL0000 pozwoli na wprowadzenie do kom rki wartościzłożonej z

A. dw ch rnałych liter i czterech.yf'
B. dw ch wielkich liter i czterech cyfr.
C. dw ch wielkich liter i czterechrnałych.
D. więcej niŻ sześciuznak w.

m

_

Kod w postaci przedstawionej poruŻej
spowoduie

* <? php
Ż print ''test piseilu'ty'';
:: ?>

A. wysłanie do drukarki polecenia
wydrukowania testu pisemnego.

B. wyświetlenienapisu: test pisemny.
C. wprowadzente do programu danych
tekstowych.

D. osadzenie na stronie WWW pliku

m_

test pisemny.

V7 arkuszu CSS rozt żniamy następujące metody pozycjonowania
ezw zględne, w zględne or az

element w na stronie:

b

A. rozptoszone.
B. mieszane.

m

C. ustalone.
D. dowolne.

Do format w plik w dźwiękowych niekorzystających zkompresii zaltcza się format wAV
otaz

A. BMP.
B. AAC.

m

C. AIFF.
D. RAM.

|aki zt7aczI7ik w języku HTML definiuie indeks

A. (sup)
B. (sub)

g rnyl

3::ffi1

ElEEĘIrłtr
|akośćobtazrwideo iest opisana ttzema parametrami. Nie zaliczamy do nic}r

c.

A. głębi kolor w.
B. szybkościtransmisji.

Itczby klatek na sekundę.

D. rozdztelczości obrazu.

-:NTMEP'

Fragment kodu umieszczony na rysunku przedstawia składnię

1
I
.3

# warst'ura

..1 l

t

background-image: url (wzor. jp
background-repeat : repeat;

A. skryptu PHP.
B. zapytania SQL.

f

);

C. arkusza CSS.
D. strony HTML.

-tilil-ttEDEr

w ięzyku obiektowym switch określa instrukcję
A. wyboru.
c. pętli.
B. przyptsania.
D. warunkową.

-zlilTT-tT

Program GIMP jestprzeznaczony do

A. walidacji stron'WWV.
B. tworzenia i obr bki obraz w wektorowych.
C. tworzenia i obr bki obraz w rastrowych.
D. edycji kod w HTML i CSS.

-ATTT:IE-TI

|akiego typu pliki stanowią awaryjną kopię

A. ASF.
B. BUP.

plik w IFo

na wypadek ich uszkodzenial

c. voB.

D. DVD.

EIElEIrsfr
Liczba

bit w na pr bkę to

A. szybkośćtransmisji.
B. rozdztelczośĆ dźwięku.

c.

rozdzielczośĆobtazu.

D. okres pr bkowania.

EIEXT.llr#|
Podczas zapisywania obrazu największy rozmiar pliku uzyska^y, gdy zastosujemy format

A. JPEG.
B. PNG.

C.

GIF.

D. BMP.

E'IrrrllEłlir
W arkuszach CSS, korzystaiąc z atrybutu sĘle, możemy dla dowolnego znacznika dodać
określony sĘlprzez dodanie zestawuwłaściwościz wańościami. Taka metoda naąnva się

A. online.
B. inline.

C. offline.

D. outline.

TEST ll - tabela do zaznaczania odpowiedzi

