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CZ  PISEMNA 

E.15-X-13.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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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3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 



Zadanie 1. 
Procedura sprawdzaj ca podstawowe podzespo y komputera podczas jego startu, to 

A. MBR 
B. BIOS 
C. POST 
D. S.M.A.R.T. 

Zadanie 2. 
Któr  z opcji BIOS-u nale y zmodyfikowa , aby system
startowa  z nap du optycznego? 

A. Boot Up Floppy Seek 
B. Boot Up Num-Lock 
C. First Boot Device 
D. Away Mode 

Zadanie 3. 
Konfiguracja systemu operacyjnego Linux cz sto wymaga posiadania specjalnych uprawnie  
u ytkownika o nazwie 

A. administrator. 
B. supervisor. 
C. admin. 
D. root. 

Zadanie 4. 
Podczas próby instalacji sterownika drukarki sieciowej na li cie kreatora dodawania sprz tu nie ma 
odpowiedniego modelu urz dzenia. W takim przypadku nale y 

A. wybra  z listy model drukarki innego producenta najbardziej podobny do posiadanego. 
B. wskaza  ród o zawieraj ce w a ciwe sterowniki drukarki sieciowej. 
C. wykona  ponown  instalacj  systemu operacyjnego. 
D. zmieni  wersj  systemu operacyjnego. 

Zadanie 5. 
Najlepsz  form  zabezpieczenia zawirusowanego systemu operacyjnego Windows przed wirusami jest 

A. zainstalowanie programu antywirusowego i pobranie najnowszych baz wirusów. 
B. korzystanie z systemu bez u ywania konta administratora. 
C. uaktualnienie systemu operacyjnego do najnowszej wersji. 
D. uruchomienie i skonfigurowanie zapory sieciowej. 
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Zadanie 6. 
Ile maksymalnie urz dze  mo na pod czy  do jednego kontrolera EIDE? 

A. 1 urz dzenie. 
B. 2 urz dzenia. 
C. 3 urz dzenia. 
D. 4 urz dzenia. 

Zadanie 7. 
Komunikat systemu S.M.A.R.T.: Hard disk failure is imminent oznacza, e  

A. wyczerpuje si  miejsce na dysku twardym komputera. 
B. dysk twardy komputera nie dzia a prawid owo i grozi mu awaria. 
C. nale y niezw ocznie przeprowadzi  defragmentacj  dysku twardego. 
D. system plików na dysku jest przestarza y i nale y przekonwertowa  go do nowszego. 

Zadanie 8. 
Okres periodycznego sygna u cyfrowego jest równy 0,01ms. Jaka jest cz stotliwo  tego przebiegu? 

A. 1 kHz 
B. 10 kHz 
C. 100 kHz 
D. 1 MHz 

Zadanie 9. 
Magistrala komunikacyjna, s u ca do przy czania kart rozszerze  do p yty g ównej w komputerach 
klasy PC, to 

A. COM 
B. PS/2 
C. USB 
D. PCI 

Zadanie 10. 
Skrót PID w wielozadaniowych systemach operacyjnych oznacza 

A. procent zaj to ci pami ci operacyjnej. 
B. procent zaj to ci zasobów procesora. 
C. redni czas mi dzy uszkodzeniami.  
D. identyfikator procesu. 
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Zadanie 11. 
Licencja, dzi ki której mo liwe jest bezp atne rozpowszechnianie oprogramowania zawieraj cego 
elementy reklamowe, to 

A. shareware. 
B. freeware. 
C. adware. 
D. trialware. 

Zadanie 12. 
Do gromadzenia, porz dkowania, edycji i prezentacji danych s u y pakiet 

A. GIMP. 
B. Open Office. 
C. Desktop Office. 
D. Mozilla Application Suite. 

Zadanie 13. 
Sygnalizacj , w której informacje sygnalizacyjne zwi zane z okre lonym kana em rozmównym s  
przesy ane w nim samym lub w kanale sygnalizacyjnym na sta e z nim zwi zanym, nazywamy 
sygnalizacj  

A. wspó bie n . 
B. równoczesn . 
C. we wspólnym kanale. 
D. skojarzon  z kana em. 

Zadanie 14. 
Zale no  wspó czynnika za amania o rodka od cz stotliwo ci fali wietlnej nazywamy  

A. interferencj . 
B. t umieniem. 
C. propagacj . 
D. dyspersj . 

Zadanie 15. 
Kabel teleinformatyczny czteroparowy, przystosowany do pracy z cz stotliwo ci  do 100 MHz 
i przep ywno ci  do 1 Gb/s, wykorzystuj cy wszystkie cztery pary przewodów (full duplex), to kabel  

A. kategorii 3 
B. kategorii 4 
C. kategorii 5e 
D. kategorii 2 
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Zadanie 16. 
Rezystancja jednostkowa linii d ugiej wyra ana jest w 

A. omach na metr [ /m] 
B. omometrach [ ·m] 
C. metrach na om [m/ ] 
D. omach [ ] 

Zadanie 17. 
Jaki sposób kodowania ci gu binarnego przedstawiono na rysunku? 

A. Manchester ró nicowy. 
B. Dwupoziomowe RZ.  
C. Hamminga. 
D. NRZ. 

Zadanie 18. 
Sposób modulacji, polegaj cy na równoczesnej zmianie amplitudy i fazy sygna u no nego, w którym 
ka da zmiana sygna u fali no nej koduje czterobitow  informacj  wej ciow , nazywany jest modulacj  

A. ASK 
B. FSK 
C. PSK 
D. QAM 

Zadanie 19. 
Na rysunku przedstawiono przetwornik C/A z rezystancyjnym dzielnikiem napi cia. Blok oznaczony 
symbolem 1, to 

A. wzmacniacz sygna ów cyfrowych. 
B. zespó  kluczy elektronicznych. 
C. analizator stanów logicznych. 
D. multiplekser. 

Zadanie 20. 
Przetwornik A/C, który przetwarza próbk  sygna u na jedn  z 1024 warto ci liczbowych, posiada 
rozdzielczo  równ  

A.   6 bitów. 
B.   8 bitów. 
C. 10 bitów. 
D. 12 bitów. 
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Zadanie 21. 
Rysunek przedstawia przebieg prostok tny o wspó czynniku wype nienia równym 

A.     0% 
B.   25% 
C.   50% 
D. 100% 

Zadanie 22. 
Urz dzenie, które do asynchronicznego przesy ania danych wykorzystuje podzia  pasma cz stotliwo ci 
linii abonenckiej 1100 kHz na kana y, to 

A. modem telefoniczny. 
B. modem ADSL 
C. modem DSL 
D. router. 

Zadanie 23. 
Na pocz tku i ko cu toru transmisyjnego zmierzono amplitudy sygna u okresowego o sta ej 
cz stotliwo ci. Wynios y one odpowiednio U1=100 mV i U2=10 mV. Jaka jest t umienie toru dla tej 
cz stotliwo ci? 

A.   1 dB 
B.   2 dB 
C. 10 dB 
D. 20 dB 

Zadanie 24. 
Tabela przedstawia parametry 

A. krosownicy. 
B. modemu kablowego. 
C. centrali telefonicznej. 
D. prze cznika sieciowego. 
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Zadanie 25. 
Z przedstawionych danych technicznych wynika, e sygna  od dostawcy internetowego mo e by  
doprowadzony do modemu za pomoc  

A. kabla koncentrycznego. 
B. kabla telefonicznego. 
C. cza radiowego. 
D. wiat owodu. 

Zadanie 26. 
Aby umo liwi  stacjom pod czonym do routera automatyczne uzyskanie ustawie  sieciowych (np. 
adres IP, adres bramy sieciowej) nale y do tego segmentu sieci, do którego pod czone s  stacje i router, 
pod czy  i uruchomi  serwer 

A. FTP 
B. DNS 
C. DHCP 
D. HTTP 

Zadanie 27. 
Urz dzenie ko cowe w sieci ISDN powinno mie  przydzielony przynajmniej jeden numer telefonu zwany 

A. IP 
B. MSN 
C. MAC 
D. DHCP 

Zadanie 28. 
W modemach ADSL miar  jako ci po czenia jest parametr SNR (okre laj cy stosunek sygna u do 
szumu). Do zestawienia po cznia w kanale downstream parametr ten powinien wynosi  co najmniej 

A.   2 dB 
B.   6 dB 
C. 20 dB 
D. 60 dB 

Zadanie 29. 
Zestawienie fizycznego kana u transmisyjnego pomi dzy abonentami, przed rozpocz ciem transmisji, 
wymagane jest w przypadku komutacji 

A. komunikatów. 
B. obwodów. 
C. pakietów. 
D. komórek. 
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Zadanie 30. 
Na rysunku przedstawiono symbol graficzny  

A. komutatora. 
B. przerzutnika. 
C. multipleksera. 
D. przetwornika A/C. 

Zadanie 31. 
System sygnalizacji, powszechnie stosowany m. in. w sieciach szerokopasmowych, sieciach telefonii 
komórkowej i sieciach IP, to 

A. R1 
B. R2 
C. SS7 
D. SS9 

Zadanie 32. 
Podniesienie s uchawki telefonu, przed wybraniem numeru, powoduje wygenerowanie w centrali 
sygna u ci g ego, o cz stotliwo ci 

A.   50 Hz 
B. 250 Hz 
C. 400 Hz 
D. 600 Hz 

Zadanie 33. 
W teorii linii d ugiej wyró nia si  impedancj  falow  Zf oraz impedancj  obci enia Zobc. Linia d uga 
jest dopasowana falowo (nie wyst puj  w niej odbicia) je li: 

A. Zf = Zobc  
B. Zf > Zobc 
C. Zf < Zobc 
D. Zf = 0 

Zadanie 34. 
Analogowe aparaty telefoniczne do zako czenia sieciowego NT1 nale y pod czy  za pomoc  wtyku  

A. RJ-11 
B. RJ-25 
C. RJ-45 
D. BNC 
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Zadanie 35. 
Zabezpieczenie urz dze  abonenckich przed przepi ciami uzyskuje si  poprzez wpi cie w lini  
abonenck  (przed urz dzeniem abonenckim) specjalnego urz dzenia zwanego 

A. uziemiaczem linii. 
B. ochronnikiem abonenckim. 
C. odgromnikiem abonenckim. 
D. bezpiecznikiem przepi ciowym. 

Zadanie 36. 
Na podstawie fragmentu specyfikacji technicznej urz dzenia ISDN mo na stwierdzi , e urz dzenie jest 
zaprojektowane do pracy z dost pem  

A. PRI 
B. BRI 
C. DSL 
D. POTS 

Zadanie 37. 
Na schemacie blokowym systemu ISDN telefon 
analogowy reprezentowany jest przez symbol 

A. NT1 
B. NT2 
C. TE1 
D. TE2 

Zadanie 38. 
Na podstawie fragmentu dokumentacji centrali telefonicznej okre l, który adres nale y wpisa  w pole 
URL przegl darki internetowej, aby zalogowa  si  do centrali telefonicznej. 

Domy lne ustawienia sieci: 
IP:192.168.0.247 MASKA:255.255.255.0 BRAMA:192.168.0.1 DNS:194.204.159.1 

A. 192.168.0.1 
B. 192.168.0.247 
C. 255.255.255.0 
D. 194.204.159.1 

Zadanie 39. 
Urz dzenia cyfrowe ISDN (terminale) pod czone s  do centrali ISDN lub do urz dzenia NT za pomoc  
wtyku 

A. RJ-11, wykorzystuj c jedn  par  przewodów (piny 2 i 3). 
B. RJ-45, wykorzystuj c jedn  par  przewodów (piny 4 i 5). 
C. RJ-11, wykorzystuj c dwie pary przewodów (pierwsza para – piny 2 i 3, druga 1 i 4). 
D. RJ-45, wykorzystuj c dwie pary przewodów (pierwsza para – piny 4 i 5, druga 3 i 6). 

Strona 9 z 10



Zadanie 40. 
Zako czenie sieciowe NT posiada dwa wyj cia S/T. Najta sz  metod  pod czenia do NT trzech 
terminali (telefonów) ISDN uzyskamy poprzez  

A. pod czenie do jednego z gniazd S/T dwóch terminali w sposób równoleg y (tworz c tzw. 
szyn  S0), a do drugiego pozosta y terminal. 

B. pod czenie do jednego z gniazd S/T dwóch terminali w sposób szeregowy, a do drugiego 
pozosta y terminal. 

C. pod czenie do jednego z gniazd S/T trzech terminali w sposób szeregowy . 
D. zakupienie i pod czenie centrali ISDN. 
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