
 
 

 

TEST Z KOMPETENCJI CYFROWYCH 

 

I. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) 
 

1. Który zapis zmiennej jest prawidłowy (Java): 

a) intzmiennaX : 12 
b) intzmiennaX = 12 
c) intzmiennaX : 12,5 
d) intzmiennaX = „12,5” 

2. Program Access przechowuje całą bazę danych w formacie: 
 
a) *.accdb 
b) *.fvb 
c) *.hml 
d) *.xls 

 

3. Który ze sposobów pozwala na tworzenie projektu (modyfikowanie) w oparciu 

o projekt wcześniej stworzony, z zachowaniem struktury powiązanych plików i 

zmianę nazw? 

a) Design Assistant (spakuj i przenieś) 
b) Tworzenie kopii folderu z projektem w eksploratorze Windows 
c) Kopiowanie części składowych zespołu z poziomu zespołu 
d) Tworzenie nowych plików jako odniesień do istniejących 

4. Za co odpowiedzialna jest kolumna kluczowa przy tworzeniu iPart? 

a) Pozwala na wprowadzanie niestandardowej nazwy w momencie wstawianiu części 
b) Identyfikuje konkretny typ wykonania danego wystąpienia części 
c) Eksportuje zawarte w niej wartości do pliku *.xls 
d) Żadne z powyższych 

5. Jaka jest cecha charakterystyczna komponentu pozornego? 

 

a) Jest widoczny w zestawieniu komponentów, niewidoczny w obszarze roboczym 

b) Jest widoczny w obszarze robocznym, niewidoczny w zestawieniu komponentów 

c) Powstaje po wstawieniu komponentów z Content Center 

d) Żadna z powyższych 

 

 

 

 



 
 

 

 

6. Zespoły elastyczne w praktyce są? 

 

a) Zespołami nie ograniczonymi żadnymi wiązaniami 

b) Zespołami, zależnymi od siebie przez IContent 

c) Zespołami,  których każde wystąpienie posiada niezależne parametry wiązań 

d) Żadne z powyższych 

 

7. Jaki klawisz funkcyjny włącza wprowadzanie dynamiczne: 

 

a) F6 

b) F8 

c) F10 

d) F12 

e) Żaden z powyższych 

 

8. Aby zapisać blok na dysku należy użyć polecenia: 

 

a) Piszblok 

b) Blok 

c) Warzmakt 

d) Properties 

e) Żadna z powyższych 

 

9. Infraworks nie umożliwia importowania danych z: 

 

a) SHP 

b) R2D2 

c) LandXML 

d) Revit 

 

10. Kto jest  producentem innowacyjnej platformy bezpieczeństwa (Next-

Generation Security Platform), która została zaprojektowana i stworzona do 

realizacji procesu bezpiecznego udostępniania aplikacji i ochrony przed znanymi 

jak i nieznanymi zagrożeniami w sieci: 

 

a) Cisco 

b) PaloAlto 

c) Acronis 

d) Autodesk 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. Administrator Sieci / systemów operacyjnych 
 
11. Do stworzenia nowego katalogu z użyciem konsoli użyjesz polecenia: 

 
a) rmdir 

b) mkfs 

c) mkdir 

d) dir 

 

12. Komputer świadczący usługi w sieci to: 
 

a)host 

b)serwer 
c)klient 
d)PC 

 

13. Sieć o zasięgu miejskim oznacza się skrótem: 
 

a) MAN – metropolitanarea network 
b) CAN – cityarea network 
c) TAN – townarea network 
d) AAN – averagearea network 

 
14. Usługa DNS to: 

 
a)   DomainName System – system nazw domen 
b)   Double Network Speed – mechanizm przyśpieszania transmisji danych 
c)    Data Network Storage – protokół transmisji i przechowywania danych w sieci 
d)   DynamicNumericalSafe – mechanizm zabezpieczania danych dynamicznymi hasłami 

 

15. Z port 80 korzysta protokół: 
 
a)   HTTP 
b)   FTP 
c)   SSH 
d)   SMTP 

 

16. Za pomocą jakiego klawisza możemy zaznaczyć ciąg połączonych elementów ? 
 

a) tab 
b)F3 
c)ctrl+spacja 
d)alt 

 

 

 

 



 
 

 

 

17. Jakie są dostępne opcje modyfikowania zestawienia w oknie „Właściwości 
zestawienia” ? 
 

a)alias 

b)wskaż 

c)rozciągnij 

d) filtr 

 

18. Kopiowanie powtarzalnych elementów MES można wykonać: 
 

a)opcja „kopiuj” 

b)opcja „dołącz” 

c) „kopiuj  do schowka” –„wklej względem wybranych kondygnacji” 

d)„kopiuj  do schowka” – ctrl +V 

 

19. Jakim skrótem w AutoCAD  wstawiamy symbol +/-? 

 

a) %%b 

b) %%c 

c) %%p 

d) %%r 

e) Żaden z powyższych  

 

20. Jaka jest podstawowa funkcja „pinezki” ? 

a) przypięcie elementów i zabezpieczenie przed przypadkowym zaznaczeniem i modyfikacją 

b) umożliwia kopiowanie połączonych obiektów 

c) sortowanie elementów zaznaczonych 

d) filtrowanie niezaznaczonych obiektów 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

III. Grafik komputerowy 
 

21. Jaki jest format plików złożeń w programie AutodeskInventor? 
 

a) *.ipn 
b) *.iam 
c) *.ipt 

d) *.idw 

 

22. Który typ wiązania geometrycznego w szkicu 2D służy do pokrywania odcinków? 

 

a) zgodności 

b) równości 

c) współliniowości 

d) stałości 

 

23. Biblioteka elementów znormalizowanych zintegrowana z programem nosi 

nazwę? 

 

a) Design Center 

b) Content Center 

c) Media Library 

d) AutodeskVault 

 

24. Który klawisz jest domyślnym skrótem wywołującym polecenie Wyciągnięcie 

Proste? 

 

a) R 
b) S 

c) F8 

d) E 

 

25. Który z wymienionych poniżej modułów nie jest dostępny w Inventor 

Professional? 

 

a) Moduł do przygotowywania wizualizacji 

b) Moduł pozwalający projektować formy wtryskowe 

c) Moduł optymalizacji rozkroju elementów 

d) Moduł symulacji dynamicznej 

 
 
 
 



 
 

 

 

26. Jakie narzędzie pozwala najszybciej zamodelować bryłę ściętego stożka o 

wysokości H oraz kącie tworzącej β ? 

 

a) Wyciągnięcie Proste 

b) Wyciągnięcie Złożone 

c) Obrót 

d) Przeciągnięcie 

 

27. Okno dialogowe umożliwiające zarządzaniem częściami w zespole nazywamy?  

 

a) Listą części 

b) Przeglądarką 

c) Zestawieniem komponentów 

d) iPart 

 
28. Które z poleceń tworzenia dokumentacji wymaga od użytkownika dodatkowego 

szkicu 2D na rzutni? 
 

a) Przekrój 
b) Szczegół 
c) Wyrwanie 

d) Przerwanie 

 

29. Jak nazywamy okno pozwalające na dokonywanie zmian w sposobie tworzenia 

przez program dokumentacji technicznej ? 

 

a) Edytor stylów 

b) Edytor warstw 

c) Przeglądarka iLogic 

d) Parametry 

 

30. Jaka jest główna różnica między częścią standardową, a częścią blachową? 

 

a) Część blachowa ma ograniczone gabaryty 

b) Część blachowa czerpie informacje o grubości z normy domyślnej 

c) Część blachowa nie może być modelowana przez tradycyjne narzędzia 3D 

d) Część blachowa zapisywana jest w pliku o formacie *.ipn 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

IV. Projektant aplikacji multimedialnych na urządzenia mobilne 
 
 

31. Jaki jest główny format zapisu plików w programie 3DS?   

a) obj  
b) max   
c) 3ds   
d) dwg 

 

32. Którego z typów obiektu nie ma w programie Sketchup?   

a) Box   
b) Circle  
c) Line   
d) Polyline 

 

33. Jaki typ wierzchołków umożliwia swobodną manipulację krzywymi?   

a) Corner  
b) Smooth  
c) Bezier  
d) BezierCorner 

 

34. Jakim klawiszem wywołujemy okno ze współrzędnymi obiektu (Transform Typ-
In)?   

a) F2   
b) F5   
c) F8   
d) F12  

 

35. Jaki materiał w wersji 2016 jest dedykowany do renderowania pod 
MentalRay’em?   

a) Standard   
b) Raytrace  
c) Architectural  
d) Arch-Design  

 

36. Który modyfikator służy do tworzenia brył obrotowych?   

a) Bend  
b) Lathe  
c) Lattice  
d) Twist  



 
 

 

 
37. Jak nazywa się technika rozchodzenia się światła w scenie - odbijanie się światła 

od powierzchni? 
 

a) Lighting  
b) Caustics  
c) FinalGather  
d) Antialiasing 

 

38. Jak nazywa się nowy akcelerator graficzny, który jest odpowiedzialny za 
wyświetlanie rzutni?   

a) Nitrous  
b) OpenGL  
c) Panorama   
d) Graphite 

 
39. Który z modyfikatorów może posłużyć do stworzenia tkaniny (odzieży)?   

a) Cloth  
e) Flex  
f) Shell   
g) Skin  

 

40. Jaki silnik renderujący jest domyślnie ustawiony w najnowszych wersjach 
programu?   

a) Scanline  
b) Mental Ray   
c) Quicksilver  
d) Vue  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

V. Projektant i administrator stron internetowych 
 
 

41. Jakie argumenty przyjmuje funkcja implode() (dla PHP) 
 

a) żadnych 
b) (int) 
c) (string,array) 
d) (int,int) 

 
42. Co robi funkcja end() (dla PHP)? 

 
a) pobiera jako parametr tablicę i zwraca jej ostatni element 
b) nie ma takiej funkcji w php 
c) ustawia wskaźnik pliku na jego końcu 
d) kończy wykonywanie skryptu php 

 

43. W którym miejscu kodu HTML należy zagnieżdżać style? 
 

a) w sekcji <body> 
b) w sekcji <head> 
c) na końcu dokumentu 
d) na początku dokument 

 

44. Która własność CSSa kontroluje wielkość czcionki? 
 

a) font-size 
b) font-style 
c) text-size 
d) text-style 

 

45. W tabeli (HTML) znacznik <tr>…</tr> to odpowiednik: 
 

a) wiersza 
b) komórki 
c) kolumny 
d) tabeli 

46. Które nazwy są serwerami baz danych? 

a) PostgreSQL, Oracle, MsSQL, Access 
b) MySQL, PostgreSQL, MongoDB, DB2 
c) MongoDB, Oracle, Access, HTML 
d) MySQL, Access, Oracle, MongoDB 

 

 

 



 
 

 

47. Jak nazywa się proces powielania informacji pomiędzy różnymi serwerami baz 
danych? 

a) Synchronizacja 
b) Modyfikacja 
c) Aktywacja 
d) Replikacja 

 

48. Znaki ASCII dzielą się na : 
 

a) tylko drukowane: 95 znaków o kodach 32−126 
b) tylko sterujące: 33 znaki o kodach 0−31 i 127 
c) drukowane: 95 znaków o kodach 32−126 i sterujące: 33 znaki o kodach 0−31 i 127 
d) tylko sterujące: 2 znaki o kodach 0−1 

 

49. Który kod odnosi się do skrótu STX ASCII: 
 

a) 0000 0010 
b) 0001 0001 
c) 0001 0111 
d) 0111 1111 

 

50. Które zdanie związane z funkcjonalnością AfterEffects jest fałszywe: 
 

a) ścisła integracja z pakietem Creative Suite umożliwia swobodne przechodzenie pomiędzy 

kolejnymi fazami pracy, 

b) możliwość łączenia różnych elementów w jedną całość, np. filmów, grafiki 2D i 3D, 
 animacji, dźwięków i tekstu, 

c) możliwość zarządzania ścieżkami dźwiękowymi każdej warstwy z poziomu programu, 
d) intuicyjny, prosty w obsłudze interfejs można dowolnie konfigurować i 

 przystosowywać do własnych potrzeb, 
e) obsługa wielu różnych formatów plików, 
f) kompatybilność z oprogramowaniem Civil3D od wersji CS6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

KARTA ODPOWIEDZI 

NAZWISKO I IMIĘ:  

DATA: 

LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW: 

 

L.p. A B C D  L.p. A B C D 

1.     26.     

2.     27.     

3.     28.     

4.     29.     

5.     30.     

6.     31.     

7.     32.     

8.     33.     

9.     34.     

10.     35.     

11.     36.     

12.     37.     

13.     38.     

14.     39.     

15.     40.     

16.     41.     

17.     42.     

18.     43.     

19.     44.     

20.     45.     

21.     46.     

22.     47.     

23.     48.     

24.     49.     

25.     50.     

 


