TEST IlI

Elrl.T:rt
Zgodnie z hierarchią sĘlów CSS, która z metod definiowania wyglądu tego samego elementu będzie miała pierwszeństwo wykonania?

A.
B.

styl lokalny.
WewnętrznyarkszsĘlów.

C. Zewnętrzny arkusz sĘlów.
D. AĘbuĘprezentacyjneHTML.

-7r'VI5rłI
zewnętrznyrn

arkuszu sĘlów zastosowano zapis:

W

#grafika {position: absofute; ri-ght: SOpx; bottom:

Który fragment kodu HTML będzie formatowany tym sĘlem?

8Opx;}

A. <img src:,,obrazek.gif" alt:,,grafj-ka")
B. <img id:,,grafika" src:,,obrazek .gif">
C. <a href:,,graflka. css">
D. <img id:,,grafika")

E Til:TE-I
Istnieją trzy

Wy relacji między tabelami. Typem relacji nie jest
A. jeden do wielu.
C. jeden do jednego.
B. wiele do wielu.
D. jeden do zera.

rtTfrFlr!il
Uporządkowany zbiór informacji

z

określonej dziedziny temaĘcznej, zotganizowany

w sposób umożliwiający ich wyszukiwanie wedfug zadanychkryteńów, to

A.

jednoelementowe.
danych.

zapytanie

B. baza

C. skrypt SQL.
D. rczdzielczośćbitowa dźwięku.

It'TnlrrEan
obiekty w bazie danych Access automaĘnljącepewne funkcje zarządzaniabazą danych to

danych.
tabele.

A. tfpy
B.

C.

relacje.

D. makropolecenia.

Maska wprowadzania zdefiniowana w postaci ciągu symbolu gwiazdki (np. 'k'.****) jest

stosowana do wpisywania danych typu

A.
B.

kodpocztowy.
data krótka.

rtllnTSlEr

'

C. hasło.
D. godzina średnia.

V/ bazie danych MS Access jest dostępny edytor, który pozwala użytkownikowi wprowa_
dzać skomplikowane znaki i symbole zapomocą standardowej klawiatury.
|est to edytor

A.
B.

wYsIwYG.
IME.

c. w3c.

D. SubEdit

Iż'ltnI]'llil
'.-i'

r.

jL

schematach blokowych algorytmów symbol przedstawiony na rysunku oznacza

r_

blok operacyjny.

3. blok graniczny.
C. blok komentarza.
). blok decyzyjny.

Erjn-rflłn
ronsorcjum zajmujące się tworzeniem i rozwijaniem standard w sieciowych oraz opra:crvywaniem rekomendacji określających poprawnośćkod w stron
skr towca

'...'postaci

ł. Iso.
3. CSS.
lttfnllTElil
Trvorząc

c. w3C'
D. TCO.

lisĘ w arkuszach CSS, możemy określićĘp punktor

w. Do

:aliczamy

Ą'

B.

WwW używalnazw

disc.
marker.

Ępu punktor w nie

C. hebrew.
D. decimal.

T''TTTTITITTI
\\' arkuszach CSS do o}reślania sposobu pokazywania zawartości elementu służy atrybut

lr'erflow. Wartośćatrybutu ustalona jako scroll spowoduje

A' wyświetleniesuwak

w do przesuwania zawartości.

B. uĘcie niemieszczącej zawartości.
C. pokazywanie całej zawartościniezależnie od zdefiniowanego rozmiaru elementu.
o. zmniejszenie zawartości elementu do zadeklarowanych rozmiar w.

t'7til:ltł'|
w języku HTML zdarzenie wewnętrzne typu onblur występuje, gdy

A'

nastąpiło kliknięcie rrryszą.
B. klawisz klawiatury został zwolniony.
C. został wybrany element formularza.
D. kursor oplJszcza element formularza.
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W języku HTML 5, aby automaĘcznie ustawić kursor w wybranym polu formularza,
naleŻy użyć alrybunl

option.
autofocus.
trrrnTllEl?l
A.
B.

C. input.
D. radio.

Rozszerzenie pliku .ogg określa format Ępu

A.
B.

AIFF.
MP3.

C. VORBIS.
D. AU.

m

Wielkośćobrazu zdefiniowana za pomocą dw ch parametr w- szerokościorazwysokości _:.

A.

C.

głębia koloru.

B. histogram.

rozrniar obtazu.

D. rozdztelczość.

ETTilLrn:ftr
Do zde{iniowania kształtllkursora myszy w arkuszach CSS sfuzy atrybut

A.
B.

C.

selektor.

mouse.

D. cursor.

poitner.

lżlti7|_lTElFl
Zastosowanie sryiu przedstawionego na rysunku spowoduje

r. <style tlpe:"text,/css">
- #1ogo {display: intine-block; border: dotted lpx padding:
, </sty1e>

10px}

A. wyświetlenie zdefiniowanego elementu o charakterze bloku z obramowaniem w linii
z innymi elementami.
B. wyświetleniezdefiniowanego elementu jako przycisku.
C. wyświetleniezdefiniowanego elementu w bloku.
D. wyświetlenie zdefiniowanego elementu w linii z innymielementami.

W języku HTML domyślnąmetodą przekazywania informacjizgromadzonych w formularzu jest

A.
B.

C.

post.

map.

D. form.

get.

Format grafiki pozwalaiący na zapisanie 48-bitowej paleĘ kolor w i 16_bitowej paleĘ odcieni szarości,mający efektywny i bezstratny mechanizm kompresji, to

A. MP3.
B. IPEG.

Atrybut src w

A.
B.

C.

GIF.

D. PNG.

zrtaczniku.i-gt opisuje

nazwę i lokalizację pliku graficznego.
sam format pliku graficznego.

Kolor niebieski w kodzie

w kodzie RGBI

A. rgb (0, 0, 0).
B. rgb (0, 0, LZ8).

HEx

c. wsp

łczynnlkkompresii pliku.
D. połoŻenie grafiki wzg\ędem teksfu.

zapisujemy jako #0000ffl Iak

C.

.o

rgb (255 ,255,255).
(0, 0, ZS5).

D. rgb

Etill-TTtrr
Lista numerowana wedfug dużych liter wyrnaga zdefiniowania atrybutów w postaci

A. <o1
B. <ol

type:"l")
Lype:"a">

C. <o1 type:"A">
D. <o1 type:"h1")

EriĘE-El

Content-Type w strukLurze strony

www

określa

A. ięzyk zawartości dokumentu.
B. czy dana strona powinna być indeksowana.
C. sposób kodowania znaków.
D. autora strony.

Enrlr!]T!żI

I

Standard kodowania znaków, który pozwala na pracę w środowisku wielojęzycznyrn i
najpopularniejszym sposobem przesyłania znaków spoza ASCII przez internet,

A. ISO 8859.
B. UTF-8.

C. Windows-1251.
D. HTML.

E'lril.'TITEI
Extensible HyperText Markup Language jestoznaczanypowszechnie

A.
B.

HTML.
XML.

C.

to

jest

skrótem

W3C.

C. linker.
D. aplet'

Ellill_łTl:-Fl
Do popularnych języków skryptowych nie należy

HTML.
PHP.

C. ASP.
D. Perl.

E7$nTn':rFr
opisściśleokreślonychczynności,prowadzącychwodpowiedniejkolejnościwykonania
dó realizacji założonego zadania, nazywa się

kompresją.
kompilacją.
!''T.ffin
A.
B.

C. algorytmem.
D. redundancją.

Do cech algorytmu nie należy

A.
B.

poprawność.
skalowalność.

,

:

I

i

Program sŁuzący dotfumaczeniakodunapisanegow języku źródłovłymnaodpowiadający
mu kod w ięzyku wynikowym to

A.
B.

I

D. XHTML.

rrmFllTE tn
A. kompilator.
B. język programowania.

!

C. skończoność.

D. jednoznaczność.

ffi

ostatecznego wyniku,
|ezeli procedura lub funkc|a wywołu|e sama siebie aż do uzyskania
to mamy do czynienia z

c.

A. redundancją.
B. proceduralnością.

rekurencją.

D. notacją.

E llTUEIE.lr

Narzędzie wykorzystywane do analizy programu oraz odnajdywania i usuwania znalrezionych w nim błęd w to

C. koncentrator.

A. debuger.
B. kornpilator.

D. edytor.

-TFTTIT*il
Do etap w tworzenia programu

nie zaliczamy

C. optyrnaltzacii.

A. kornpilacji.
B. testowania.

D. kalibracji.

Elrrrl-rlE-Er

Na dokumentację programu komputerowego najczęściej składa się dokurnentaĄa
kownika oraz dokumentacja

A. logiczna.
B. techni czrla.

C. fizyczna.

D. ofertowa.

W języku |avaScript zapis var

: false

a

określa typ danych

A. liczbowy.
B. logtczny.

c.

łaricuchoory.

D. null.

Na rysunku przedstawiono Stronę internetową umozliwiaj ąCą
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A. hosting WWW.

B. rvalidację kodu strony.

C. zakup domeny.
D. edycję kodu HTML.

w$-

m

tV języku

PHP operator && oznacza

A. tloczynlogtczny.
B. Sumę logtczną.

c.

D.

negację logiczną.
Żnicę Symetryczną.

r

?roces upraszczania struktury bazy danychw taki spos b, aby osiągnęła ona postać opĘ-

:rralną, nazywa się

Ą'
3.

redundancją.
kompilacją.

C. normalizacją.
D. kompresją'

eżeli w bazie danych zmiana jednego rekordu powoduje koniecznośćzmiany zapis w
innych rekordach, to znaczy, że mamy do czynienia z

.,'

:.

anomalią przy modyflkacji

rekordu. C.

3. pierws zą postacią normal.'ą.

anomalią przy usuwaniu rekordu.

D. brakiem klucza

$

wnego.

:aza danych jest w drugiej postaci normalnej wtedy, gdy każdy atrybut niekluczowy jest
'. pełni funkcyjnie za7eżny od klucza g! wnego oraz
ma relacje mlędzy tabelami.
ma dwa klucze gł wne.

C.

jest w pierwszej postaci normalnej.

D. składa się z dw ch tabel.

]:oces przeks ztałcania diagramu zaleŻnościw schemat relacyjny to

:. normaltzacja.

C. programowanie.

i akomodacja.
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D. prezentacja.

- tabela do zaznaczania odpowiedzi
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