Zestaw nr 3

1.
a)
b)
c)

Co nazywamy komputerem:
elektryczną maszynę roboczą
elektroniczną maszynę cyfrową
elektryczną maszynę cyfrową

2.
a)
b)
c)

Z czego składa się komputer:
Hardware
Software
obie odpowiedzi są prawidłowe

3. Który układ zainstalowany na płycie głównej decyduje o jej
wydajności:
a) procesor
b) flash
c) chipset
4.
a)
b)
c)

Inaczej procesor:
CPP
CPU
CPI

5.
a)
b)
c)

W jakich jednostkach podawana jest częstotliwość taktowania zegara?
Mb (megabitach)
MHz (megahercach)
MB (megabajtach)

6.
a)
b)
c)

Które urządzenie zaliczamy do kategorii pamięci:
dyski optyczne
dyskietki
obie odpowiedzi są prawidłowe

7.
a)
b)
c)

Dostęp swobodny ma pamięć:
ROM
RAM
RIM

8.
a)
b)
c)

Najważniejszy parametr dla dysków twardych to:
szybkość transmisji danych
pojemność
obie odpowiedzi są prawidłowe

9.
a)
b)
c)

O czym mówi rozdzielczość obrazu?
z ilu pikseli się składa obraz
z ilu plików składa się obraz
ile kolorów zawiera obraz

10. W jakich jednostkach mierzona jest częstotliwość odświeżania
obrazu?
a) b (bitach)
b) B (bajtach)
c) Hz (hercach)
11. Na odtwarzanie oraz nagrywanie na komputerze dźwięku pozwala:
a) karta dźwiękowa
b) karta sieciowa
c) karta graficzna
12. Adres sterowania dostępem do medium to:
a) IEEE
b) NIC
c) MAC
13. Karta sieciowa służy do:
a) zamiany danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne i na odwrót
b) przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci
komputerowej
c) obie odpowiedzi są prawidłowe
14. Wyróżniamy modemy:
a) zewnętrzne
b) wewnętrzne
c) obie odpowiedzi są prawidłowe
15. Co to jest desktop?
a) rodzaj karty graficznej
b) rodzaj klawiatury
c) rodzaj obudowy komputera
16. Płaski monitor to inaczej:
a) monitor CRT
b) monitor PCD
c) monitor LCD
17. Myszkę w laptopach zastępuje:
a) gładzik
b) touchpad
c) obie odpowiedzi są prawidłowe
18. Do peryferii wewnętrznych komputera nie zaliczmy:
a) karty sieciowej
b) myszy
c) nagrywarki

19. Skaner jest urządzeniem:
a) wejścia
b) wyjścia
c) wejścia/wyjścia
20. Co to jest płyta główna?
a) CPU
b) mainboard
c) chipset
21. Najniższy sprzętowy poziom oprogramowania komputera
umożliwiający działanie innych programów i operacji wykonywanych
przez komputer to:
a) BIOS
b) BASIC
c) CACHE

Czekamy na Twoje odpowiedzi do 22 kwietnia 2018 r.

