
Nazwa kwalifikacji: Monta  i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze  peryferyjnych 
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Wersja arkusza: X 
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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

E.12-X-14.01 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 



Zadanie 1. 
Który adres IP w systemie dziesi tnym odpowiada adresowi IP 10101010.00001111.10100000.11111100 
zapisanemu w systemie binarnym? 

A. 170.14.160.252 
B. 170.15.160.252 
C. 171.14.159.252 
D. 171.15.159.252 

Zadanie 2. 
Suma liczb binarnych 1010 + 111 zapisana w systemie dziesi tnym wyniesie 

A. 16 
B. 17 
C. 18 
D. 19 

Zadanie 3. 
Jednostka oblicze  zmiennoprzecinkowych to 

A. FPU 
B. ALU 
C. RPU 
D. AND 

Zadanie 4. 
Przydzielaniem czasu procesora do okre lonych zada  zajmuje si   

A. chipset. 
B. pami  RAM. 
C. cache procesora. 
D. system operacyjny. 

Zadanie 5. 
Najkrótszy czas dost pu posiada 

A. dysk twardy. 
B. pami  USB. 
C. pami  RAM. 
D. pami  cache procesora. 
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Zadanie 6. 
Przedstawiona na rysunku karta rozszerze  posiada ch odzenie 

 

A. aktywne. 
B. pasywne. 
C. wymuszone. 
D. symetryczne. 

 

Zadanie 7. 
B d systemu Windows typu STOP Error (Blue Screen), polegaj cy na odwo ywaniu si  systemu do 
nieprawid owych danych w pami ci operacyjnej, to 

A. NTFS_FILE_SYSTEM. 
B. UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. 
C. PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA. 
D. UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP. 

Zadanie 8. 
Na rysunku przedstawiono z cze zasilania 

A. stacji dyskietek. 
B. ATX12V zasilania procesora. 
C. dysków wewn trznych S-ATA. 
D. Molex do dysków twardych. 

Zadanie 9. 
Po instalacji z domy lnymi ustawieniami system Windows XP nie obs uguje systemu plików 

A. EXT 
B. NTFS 
C. FAT16 
D. FAT32 

Zadanie 10. 
Wy czenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje 

A. automatyczne pobieranie aktualizacji bez jej instalacji. 
B. zablokowanie ka dego sposobu pobierania aktualizacji systemu. 
C. zablokowanie samodzielnego pobierania uaktualnie  przez system.  
D. automatyczne sprawdzenie, czy jest dost pna aktualizacja i powiadomienie o niej u ytkownika. 
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Zadanie 11. 
Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynno  

A. kopiowania. 
B. otwierania okna wyszukiwania. 
C. od wie ania zawarto ci bie cego okna. 
D. uruchamiania drukowania zrzutu ekranowego. 

Zadanie 12. 
Polecenie md w wierszu polece  systemu Windows s u y do 

A. tworzenia pliku. 
B. tworzenia katalogu. 
C. zmiany nazwy pliku. 
D. przej cia do katalogu nadrz dnego. 

Zadanie 13. 
G ównym celem mechanizmu Plug and Play jest 

A. automatyczne uruchomienie ostatnio otwartej gry. 
B. automatyczne tworzenie kopii danych na nowo pod czonym no niku pami ci. 
C. wykrycie nowo pod czonego sprz tu i automatycznie przydzielenie mu zasobów. 
D. automatyczne odinstalowanie sterowników, które przez d u szy czas nie by y u ywane. 

Zadanie 14. 
Dziedziczenie uprawnie  polega na 

A. przekazywaniu uprawnie  jednego u ytkownika drugiemu. 
B. nadawaniu uprawnie  u ytkownikowi przez administratora. 
C. przeniesieniu uprawnie  z obiektu podrz dnego na obiekt nadrz dny.  
D. przeniesieniu uprawnie  z obiektu nadrz dnego na obiekt podrz dny. 

Zadanie 15. 
W systemie Windows domy lne konto administratora po jego wy czeniu i ponownym uruchomieniu 
komputera 

A. nie pozwala na zmian  has a dost pu do konta. 
B. umo liwia uruchamianie niektórych us ug z tego konta. 
C. jest niedost pne, gdy system uruchomi si  w trybie awaryjnym. 
D. pozostaje dost pne po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym. 

Strona 4 z 9



Zadanie 16. 
Program komputerowy s u cy do zarz dzania struktur  plików i katalogów, to 

A. system plików. 
B. edytor tekstowy. 
C. mened er plików. 
D. mened er urz dze . 

Zadanie 17. 
Programu CHKDSK u ywa si  w celu 

A. defragmentacji dysku. 
B. zmiany systemu plików. 
C. naprawy logicznej struktury dysku. 
D. naprawy fizycznej struktury dysku. 

Zadanie 18. 
Program firewall stosuje si  w celu zabezpieczenia 

A. dysku przed przepe nieniem. 
B. systemu przed b dnymi programami. 
C. sieci LAN i systemów przed intruzami. 
D. procesora przed przeci eniem ze strony systemu. 

Zadanie 19. 
Programem typu wirus, którego g ównym celem jest rozprzestrzenianie si  w sieci komputerowej, jest 

A. robak. 
B. trojan. 
C. backdoor. 
D. keylogger. 

Zadanie 20. 
Przerywaj c prac  na komputerze zachowujemy mo liwo ci szybkiego powrotu do pracy po wybraniu 
w systemie Windows opcji 

A. wylogowania. 
B. stanu wstrzymania. 
C. zamkni cia systemu. 
D. uruchomienia ponownego. 
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Zadanie 21. 
Zgodnie z zamieszczonym cennikiem, redni koszt wyposa enia stanowiska komputerowego wynosi 

A. 2000,00 z  
B. 4350,00 z  
C. 5000,50 z  
D. 6700,00 z  

Zadanie 22. 
W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obs uguj cej przydzia y dyskowe, u ytkownik  
o nazwie Go  

A. nie mo e nale e  do adnej grupy. 
B. mo e nale e  tylko do grupy globalnej. 
C. mo e nale e  tylko do grupy o nazwie Go cie. 
D. mo e nale e  do grup lokalnych i do grup globalnych. 

Zadanie 23. 
Oprogramowanie OEM (Original Equipment Manufacturer) przypisane jest do 

A. w a ciciela/nabywcy komputera. 
B. komputera (lub jego cz ci), na którym jest zainstalowane. 
C. systemu operacyjnego zainstalowanego na danym komputerze. 
D. do wszystkich komputerów w danym gospodarstwie domowym. 

Zadanie 24. 
Licencja CAL (Client Access License ) daje u ytkownikowi prawo 

A. zmiany kodu programu. 
B. u ywania programu bezterminowo. 
C. kopiowania programu na no niki zewn trzne. 
D. korzystania z us ug udost pnionych przez serwer. 

Zadanie 25. 
Oznakowanie CE informuje, e 

A. wyrób jest zgodny z normami ISO. 
B. wyrób jest wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej. 
C. producent sprawdzi  produkt pod wzgl dem wydajno ci i ergonomii. 
D. wyrób spe nia wymagania pod wzgl dem bezpiecze stwa u ytkowania, ochrony zdrowia  

i ochrony rodowiska. 

Nazwa sprz tu Cena minimalna Cena maksymalna 

Jednostka centralna 1300,00 z  4550,00 z  

Monitor 650,00 z  2000,00 z  

Klawiatura 28,00 z  100,00 z  

Myszka 22,00 z  50,00 z  
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Zadanie 26. 
Recykling mo na okre li  jako 

A. odzysk. 
B. produkcj . 
C. segregacj . 
D. oszcz dno . 

Zadanie 27. 
„Gor ce pod czenie” („hot-plug”) oznacza, e pod czane urz dzenie jest 

A. sterowane temperatur . 
B. kompatybilne z komputerem. 
C. sprawne po zainstalowaniu w a ciwych sterowników. 
D. sprawne zaraz po pod czeniu, bez konieczno ci wy czania b d  restartowania systemu. 

Zadanie 28. 
Interfejsem wewn trznym komputera jest 

A. DVI 
B. AGP 
C. IrDA 
D. RJ-45 

Zadanie 29. 
Urz dzeniem wskazuj cym jest 

A. skaner. 
B. drukarka. 
C. pami  USB. 
D. ekran dotykowy. 

Zadanie 30. 
Wielko  plamki monitora LCD jest równa  

A. wielko ci jednego piksela wy wietlanego na ekranie. 
B. wielko ci obszaru na którym wy wietla si  1024 pikseli. 
C. odleg o ci od pocz tku jednego do pocz tku nast pnego piksela. 
D. wielko ci obszaru, na którym mo na wy wietli  wszystkie kolory obs ugiwane przez monitor. 

Zadanie 31. 
Standardem komunikacji mi dzy skanerem a programem graficznym jest 

A. USB 
B. OPC 
C. SCAN 
D. TWAIN 
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Zadanie 32. 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  nakazuje  

A. sk adowanie odpadów maksymalnie przez 1 rok. 
B. spalenie odpadów w jak najwy szej temperaturze. 
C. poddanie odpadów w pierwszej kolejno ci odzyskowi. 
D. neutralizacj  odpadów w dowolny sposób w jak najkrótszym czasie. 

Zadanie 33. 
W drukarce ig owej materia em eksploatacyjnym jest 

A. tusz. 
B. toner. 
C. pigment. 
D. ta ma barwi ca. 

Zadanie 34. 
Która macierz RAID jest zbudowana w oparciu o replikacj  dwóch lub wi cej dysków fizycznych? 

A. RAID 0 
B. RAID 1 
C. RAID 3 
D. RAID 5 

Zadanie 35. 
Który interfejs pozwala przesy a  dane w postaci cyfrowej i analogowej pomi dzy komputerem  
a monitorem? 

A. HDMI 
B. DVI-I 
C. DFP 
D. DISPLAY PORT 

Zadanie 36. 
Powodem niekontrolowanego zape nienia dysku mo e by  

A. wirus komputerowy. 
B. cz sta defragmentacja. 
C. zbyt ma e jednostki alokacji plików. 
D. le skonfigurowana pami  wirtualna. 
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Zadanie 37. 
Aby uporz dkowa  pliki na dysku w celu przy pieszenia pracy systemu, nale y 

A. wykona  defragmentacj . 
B. usun  pliki tymczasowe. 
C. odinstalowa  nieu ywane programy. 
D. przeskanowa  dysk programem antywirusowym. 

Zadanie 38. 
W celu odzyskania danych usuni tych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift+Delete, nale y 

A. odzyska  je z kosza systemowego. 
B. u y  kombinacji klawiszy Shift+Insert. 
C. odzyska  je z katalogu plików tymczasowych. 
D. skorzysta  z oprogramowania do odzyskiwania danych. 

Zadanie 39. 
Obraz dysku tworzy si , aby 

A. przy pieszy  prac  z wybranymi plikami na tym dysku. 
B. zabezpieczy  dane przed nieupowa nionymi u ytkownikami. 
C. zabezpieczy  aplikacje przed nieupowa nionymi u ytkownikami. 
D. zabezpieczy  system, aplikacje i dane przed powa n  awaria komputera. 

Zadanie 40. 
W systemach Windows XP Pro/Windows Vista Business/ Windows 7 Pro/Windows 8 Pro, opcj  
gwarantuj c  poufno  danych dla u ytkowników korzystaj cych z tego samego komputera, których 
dane mog  by  wykorzystywane wy cznie przez nich samych, jest 

A. korzystanie z w asnych kont z ograniczeniami. 
B. samodzielne przypisywanie plikom atrybutu: ukryty. 
C. samodzielne przypisywanie plikom atrybutu: zaszyfrowany. 
D. korzystanie z w asnych kont z uprawnieniami administratora. 
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