
 

 

 

1. Co to jest system operacyjny? 

2. Wymień z nazwy min. 5 systemów operacyjnych stosowanych w komputerach osobistych. 

3. Co to jest DOS i do czego używa się go współcześnie? 

4. Jak uruchomić tryb DOS w systemach Windows? 

5. Wyjaśnij znaczenie komend DOS: md, cd, rd, tree, copy con, copy, del. 

6. Do czego służy edytor tekstu? 

7. Wymień z nazwy co najmniej trzy edytory tekstu. 

8. Czym różni się twarda spacja od zwykłej? 

9. Co zaliczamy do atrybutów tekstu?  

10. Co to jest interlinia? 

11. Co oznaczają w edycji tekstu takie pojęcia jak: wdowa i bękart? 

12. Co oznaczają pojęcia: italiki, wersaliki, kursywa? 

13. Do czego służą tabulatory? 

14. Czy w tabelach  używa się tabulatorów? 

15. Dlaczego klawisze F i J na klawiaturze mają wyczuwalne palcami „wypustki”? 

16. Do czego w edytorze tekstu służą klawisze i ich kombinacje: ENTER, SPACJA, CTRL+ENTER, 

SHIFT+CTRL+SPACJA, CTRL+HOME, SHIFT+CTRL+END? 

17. Na czym polega seryjna korespondencja? 

18. W jakim celu w edytorze używa się styli? 

19. Do czego służy arkusz kalkulacyjny i jak jest zbudowany? 

20. Jakich symboli używa się w arkuszu do operacji: dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia 

i potęgowania? 

21. Wymień nazwy innych arkuszy niż MS Excel. 

22. Którym klawiszem można przejść do dowolnej komórki arkusza? 

23. Jakie dane wpisuje się do komórek arkusza? 

24. Co to jest formuła (wyrażenie)? Od jakiego znaku musi się zaczynać? 

25. Jak wygląda adres bezwzględny i kiedy się go stosuje? 

26. Co to są funkcje arkusza? Wymień kilka z nich. 

27. Jaką składnię ma funkcja Jeżeli? Kiedy stosuje się tę funkcję? 

28. Co to jest baza danych? 

29. Wymień z nazwy przynajmniej trzy programy do zarządzania bazami danych. 

30. Do czego w bazie danych służą: tabele, zapytania i raporty? 

31. Co należy określić podczas projektowania tabeli bazy danych? 

32. Po co w bazie danych tworzy się dodatkowe pole zwane kluczem? Jakie pole może być kluczem? 

 


