
Pytanie na egzamin końcowy PSI, edycja 2012/2014 
 
Technologie Informacyjne 
1. Czym jest system operacyjny. Omów jego rolę w pracy komputera. 
2. W jakim celu stosuje się style w aplikacji Word? Jak utworzyć własny styl? 
3. Co to jest akapit? Wymień atrybuty akapitów i sposoby ich zmian. 
4. Wymień atrybuty czcionki i sposoby ich zmian. 
5. Omów technikę wstawiania obiektów (wzór, grafika, WordArt, autokształt) w aplikacji Word 
6. Co to jest i do czego służy arkusz kalkulacyjny? 
7. Podaj ogólne zasady tworzenia formuł w Excelu. Co to jest funkcja? 
8. Adresowanie względne i bezwzględne. Podaj przykłady zastosowania. 
9. Omów działanie funkcji JEŻELI. Podaj przykład jej zastosowania. 
 
Technologie sieciowe  
1. 1.Przedstaw klasyfikację i organizację podstawowych typów sieci : sieci lokalne, metropolitalne i 

rozległe. 
2. 2.Scharakteryzuj i podaj przykłady zastosowań sieci peer-to-peer i client-server. 
3. 3.Przedstaw zalety warstwowego modelu komunikacji sieciowej. Omów model OSI lub TCP/IP. 
4. 4.Omów zagrożenia towarzyszące przesyłaniu danych w sieciach komputerowych i sposoby 

zapobiegania tym zagrożeniom. 
5. 5.Omów rolę adresacji w sieciach komputerowych, przedstaw różnice między adresami MAC i IP. 
6. 6.Omów rolę następujących protokołów: HTTP,SMTP,POP3,FTP,DNS,DHCP. 
7. 7.Przedstaw różnice pomiędzy protokołami TCP i UDP, podaj przykładowe zastosowania obu 

protokołów. 
8. 9.Omów funkcję następujących urządzeń sieciowych: routery, przełączniki, serwery, wymień inne 

przykłady urządzeń sieciowych. Porównaj media wykorzystywane w sieciach komputerowych, omów ich 
zalety i wady. 

9. Omów technologię Ethernet i topologie stosowane w lokalnych sieciach komputerowych. 
 
Bazy danych 
1. Wyjaśnij podstawowe pojęcia: baza danych, rodzaje baz danych, obiekty baz danych, funkcje baz 

danych. 
2. Scharakteryzuj cechy systemów baz danych: fundamentalne cechy, model danych, model danych 

jako architektura BD – zbiór wymagań 
3. Wymień i krótko scharakteryzuj podstawowe funkcje zarządzania BD. 
4. Scharakteryzuj relacyjny model danych – istota, definicje: atrybut (właściwości, dziedzina atrybutu, 

schemat relacji, krotka relacji, relacja właściwości). 
5. Porównaj modele klasyczne BD: hierarchiczny model danych, sieciowy model danych i relacyjny 

model danych 
6. Co to są klucze relacji – definicje, rodzaje. 
7. Wymień i scharakteryzuj właściwości BD. 
8. Scharakteryzuj systemy zarządzania bazą danych. 
9. Wymień i scharakteryzuj fazy procesu przygotowania BD. 
 
Projektowanie stron WWW 
1. Budowa dokumentu HTML. 
2. Formatowanie akapitów w języku HTML. 
3. Scharakteryzuj znacznik TABLE. 
4. Scharakteryzuj ramki w HTML. 
5. Scharakteryzuj wykorzystanie grafiki na stronach WWW.  
6. Wykorzystanie hiperłączy na stronach WWW. 
7. Omów style CSS. 
8. Omów instrukcje języka Java Script. 
9. Formularze w języku HTML. 

 
Programowanie 
1. Budowa programu w języku C/C++.  
2. Omów instrukcję złożoną i blok w języku C/C++. 
3. Scharakteryzuj instrukcję pętli while w języku C/C++. Podaj przykład ich działania.  
4. Scharakteryzuj instrukcję pętli for w języku C/C++. Podaj przykład ich działania.  



5. Scharakteryzuj instrukcję pętli do .. while w języku C/C++. Podaj przykład ich działania.  
6. Scharakteryzuj instrukcje warunkowe w języku C/C++. Podaj przykład ich działania.  
7. Scharakteryzuj funkcje w języku C/C++. Omów metodę zstępującą i wstępująca.  
8. Omów typ tablicowy w języku C/C++.  
9. Omów typ strukturalny w języku C/C++. 
 
Systemy operacyjne 
1. Czym jest system operacyjny, jakie są jego cele? 
2. Przedstaw działanie systemów operacyjnych z podziałem czasu. 
3. Czym jest system równoległy? Przedstaw jego wady i zalety. 
4. Czym jest proces? Omów diagram stanów procesu. 
5. Czym jest blok kontrolny procesu?  
6. Na czym polega przełączanie kontekstu? 
7. Wymień metody planowania przydziału procesora, omów jedną z nich. 
8. W jaki sposób w systemie Linux sprawdzamy i modyfikujemy prawa dostępu do plików i katalogów? 
9. Wymień podstawowe operacje plikowe. Scharakteryzuj je wskazując przykłady poleceń systemu 

Linux. 
 
Technologie aplikacji Internetowych 
1. Scharakteryzuj wybrane serwery WWW 
2. Na czym polega programowanie po stronie serwera 
3. Instrukcje formatujące wyjście w języku PHP 
4. Instrukcje języka PHP 
5. Typ tablicowy w języku PHP 
6. Budowa i zastosowanie funkcji w języku PHP 
7. Wykorzystanie obiektów w języku PHP 
8. Funkcje graficzne w PHP 
9. Zasady pracy z plikami  w PHP 
 
Dydaktyka 
1. Podstawa programowa I etap 
2. Podstawa programowa II etap 
3. Podstawa programowa III etap 
4. Podstawa programowa IV etap 
5. Baltie środowiskiem programowania dla uczniów o różnym poziomie zaawansowania 
6. Proste i rekurencyjne rysunki w Logomocji 
7. Własności grafiki rastrowej i wektorowej 
8. Fotografia cyfrowa 
9. Elementy jednostki centralnej i ich funkcje  
10. Dziennik elektroniczny 
11. Podstawowe modele barw i ich zastosowanie 
12. Animacja komputerowa 
13. Podejście algorytmiczne w rozwiązywaniu problemów 
14. Rodzaje licencji oprogramowania      
15. Profilaktyka antywirusowa 
16. Reprezentowanie różnych form informacji w komputerze: 
17. Ochrona danych przed nieupoważnionym dostępem lub utratą 
18. Przestępczość komputerowa 
 


