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CZĘŚĆ PISEMNA 
 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ 

atramentem. 
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź 

„A”: 

 
 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz 
ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI                       
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 
 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Układ graficzny 
© CKE 2020 

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 
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Zadanie 1.  

Systemem operacyjnym nie jest 

A. Linux. 

B. MacOS. 

C. Angular. 

D. Android. 

Zadanie 2. 

Systemy kontroli wersji (VCS) służą do  

A. definiowania struktury aplikacji. 

B. tworzenia, modyfikowania i testowania programów. 

C. definiowania typowych, często powtarzanych operacji wykonywanych w programach. 

D. śledzenia zmian w kodzie źródłowym aplikacji i ich synchronizacji przez wielu użytkowników. 

Zadanie 3. 

Systemem kontroli wersji jest 

A. Git. 

B. React. 

C. Eclipse. 

D. Code Blocks. 

Zadanie 4. 

Sposobem na ochronę systemu operacyjnego przed niepowołanym dostępem jest 

A. uwierzytelnianie użytkowników. 

B. korzystanie wyłącznie z konta o uprawnieniach administratora. 

C. bezkrytyczne akceptowanie wszystkich komunikatów w wyskakujących okienkach. 

D. otwieranie i sprawdzanie wszystkich załączników otrzymywanych na konto pocztowe.  

Zdanie 5. 

W skład pakietu XAMPP wchodzą serwery: 

A. IIS i MariaDB. 

B. Apache i MySQL. 

C. IIS i MS SQL Server. 

D. Apache i MS SQL Server. 

Zadanie 6. 

Liczbie 1010 1010 0111 zapisanej w systemie dwójkowym odpowiada w systemie dziesiętnym liczba 

A. 2720 

B. 2727 

C. 2777 

D. 2707 
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Zadanie 7. 

W systemie dwójkowym suma liczb 0111 i 1010 jest równa 

A. 11001 

B. 10011 

C. 10001 

D. 10010 

Zadanie 8. 

Która reguła zdefiniowana w kodzie CSS pozwala na rozpoznanie rozdzielczości urządzenia, na którym 

wyświetlana jest strona internetowa? 

A. @rules 

B. ::import 

C. @media 

D. #queries media 

Zadanie 9. 

Zbiorem wytycznych określających zasady dostępności serwisów internetowych między innymi dla osób 

słabowidzących, jest 

A. CMS. 

B. RWD. 

C. PAD 1.3. 

D. WCAG 2.1. 

Zadanie 10. 

Który zapis, zgodny ze składnią HTML, spowoduje wyświetlenie ikony favicon.png na karcie przeglądarki 

obok tytułu strony, jeżeli plik ten znajduje się w folderze img w katalogu równorzędnym do folderu 

z dokumentem HTML? 

A. <link href="icon" rel="favicon.png"> 

B. <link rel="image" href="img/favicon.png"> 

C. <link rel="stylesheet" type="png" href="../img/favicon.png"> 

D. <link rel="icon" href="../img/favicon.png" type="image/png"> 

Zadanie 11. 

Którą jednostkę wielkości czcionki należy użyć podczas tworzenia witryny internetowej, aby rozmiar czcionki 

skalował się w zależności od urządzenia, na jakim jest wyświetlana zawartość strony? 

A. mm 

B. em 

C. pt 

D. in 

  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Strona 4 z 9 

Zadanie 12. 

Które z twierdzeń dotyczące CMS WordPress jest nieprawdziwe? 

A. Word Press można używać w celach komercyjnych i zarobkowych bez opłat. 

B. WordPress wykorzystuje język PHP i współpracuje z bazą danych MySQL. 

C. WordPress służy do tworzenia tylko statycznych stron internetowych. 

D. WordPress jest rozpowszechniany na licencji GNU. 

Zadanie 13. 

W języku HTML komentarz można zapisać w sposób 

A. <?-- tekst komentarza --> 

B. <!-- tekst komentarza --> 

C. /* tekst komentarza */ 

D. // tekst komentarza 

Zadanie 14. 

Atrybut type listy uporządkowanej, której kod przedstawiono w ramce określa sposób numerowania listy 

z użyciem 

A. liczb arabskich. 

B. liczb rzymskich. 

C. małych liter alfabetu. 

D. wielkich liter alfabetu. 
 
 

Zadanie 15. 

 

Przedstawione w ramce pole numeryczne pozwoli na wprowadzenie liczb 

A. z zakresu od 10 do 90 z krokiem równym 30. 

B. z zakresu od 30 do 90 z krokiem równym 10. 

C. z krokiem równym 10 oraz wartością początkową 30. 

D. z krokiem równym 30 oraz wartością początkową 10. 

Zadanie 16. 

Aby uniemożliwić odznaczenie akceptacji pola wyboru w formularzu HTML należy użyć atrybutu 

A. enabled. 

B. disabled. 

C. checked. 

D. placeholder. 
 
 
 
 

  

<ol type="i"> 

  <li>punkt pierwszy</li> 

  <li>punkt drugi</li> 

  <li>punkt trzeci</li> 

</ol> 

<input type="number" min="10" max="90" step="10" value="30"> 
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Zadanie 17. 

Do formatowania przedstawionej tabeli zastosowano pseudoklasę :hover zaznaczającą aktywny wiersz 

odmiennym kolorem. Pseudoklasa została przypisana do selektora  

A. tr 

B. th 

C. td 

D. table 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 18.  

Aby do punktora listy nieuporządkowanej przypisać obraz punktor.png należy w stylu CSS zapisać 

A. ol {list-style-type: url('punktor.png'); } 

B. ol {list-style-image: url('punktor.png'); } 

C. ul {list-style-type: url('punktor.png'); } 

D. ul {list-style-image: url('punktor.png'); } 

Zadanie 19. 

Aby uzyskać niebieskie tło dla parzystego wiersza w tabeli należy zdefiniować w kodzie CSS pseudoklasę 

A. th:nth-child(odd) {background: #00F;} 

B. tr:nth-child(odd) {background-color: blue;} 

C. tr:nth-child(even){background-color: #00F;} 

D. td:nth-child(even){background-color: blue;} 

Zadanie 20.  

 

Na obrazie przedstawiono wykorzystujący trzy kolory ukośny efekt przejścia tonalnego. Wskaż definicję CSS 

tego efektu. 

A. background: radial-gradient(to bottom right, blue, green); 

B. background-color: gradient(left to right, gold, green, orange); 

C. background: linear-gradient(to right top, yellow, orange, red); 

D. background: linear-gradient(left to right, from yellow to red); 
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Zadanie 21. 

Jako tło kontenera przypisano obraz. Dopasowanie jego rozmiaru na stronie WWW tak, aby wypełniał cały 

kontener, nawet gdyby wiązało się to z obcięciem obrazu zapewnia reguła CSS 

A. image-size: auto; 

B. background-size: cover; 

C. background-image: contain; 

D. background-attachment: fixed; 

Zadanie 22. 

Która właściwość CSS określa sposób przewijania strony do danego elementu HTML? 

A. position: sticky; 

B. scroll: repeat-y; 

C. overflow: scroll; 

D. scroll-behavior: smooth; 

Zadanie 23. 

 

Której reguły należy użyć, aby zmienić kolor tła zaznaczanego tekstu tak, jak przedstawiono na rysunku?  

A. p:focus { background: #ff0; } 

B. p:target { background-color: #ff0; } 

C. p::selection { background: yellow; } 

D. p::first-line { background-color: yellow; } 

Zadanie 24. 

img { filter: saturate(500%); } 

Zastosowanie przedstawionej reguły CSS spowoduje  

A. zmianę nasycenia barw w obrazie. 

B. nałożenie efektu rozmycia obrazu. 

C. zmianę stopnia przeźroczystości obrazu. 

D. wprowadzenie odcieni szarości do grafiki. 

Zadanie 25. 

Walidator to program, którego zadaniem jest 

A. wyszukiwanie słów kluczowych. 

B. kompilacja aplikacji zawartej w witrynie. 

C. sprawdzenie poprawności składniowej kodu witryny. 

D. automatyczna naprawa poprawności wyświetlania witryny. 
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Zadanie 26. 

Sześcian jest wizualizacją przestrzeni barw dla modeli 

A. HSV i RGB. 

B. RGB i CMY. 

C. CMYK i CIE. 

D. CMYK i HSL. 

Zadanie 27. 

Które formaty grafiki rastrowej używane są do publikowania obrazów na stronach internetowych? 

A. JPG, SWF. 

B. SWF, SVG. 

C. BMP, TIFF. 

D. TIFF, CDR. 

Zadanie 28. 

Którą funkcję należy użyć w programie do obróbki grafiki wektorowej w celu uzyskania efektu widocznego 

na rysunku? 

A. Suma. 

B. Różnica. 

C. Wykluczenie. 

D. Część wspólna. 
 

Zadanie 29. 

Która z reguł pozwoli na nieskończone odtwarzanie animacji zbudowanej za pomocą stylu CSS? 

A. animation-iteration-count: infinite; 

B. animation-play-state: running; 

C. animation-fill-mode: forwards; 

D. animation-duration: 500ms; 

Zadanie 30. 

Która reguła CSS definiuje selektory kolejnych klatek kluczowych animacji oraz pozwala na nadanie tym 

klatkom osobnych stylów? 

A. @font-face 

B. @transition 

C. @animation 

D. @keyframes 
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Zadanie 31. 

Który kod należy użyć, aby wstawić na stronę internetową film wraz z ikonami do nawigacji odtwarzaniem 

video? 

A. <video width="480" height="270" autoplay> ... </video>  

B. <video poster width="480" height="270" autoplay> ... </video>  

C. <video preload width="480" height="270" autoplay> ... </video>  

D. <video controls width="480" height="270" autoplay> ... </video> 

Zadanie 32. 

Który znacznik w HTML 5 służy do wstawienia pliku dźwiękowego na stronę internetową? 

A. <video> 

B. <sound>  

C. <audio> 

D. <iframe>  

Zadanie 33.  

W relacyjnych bazach danych integralność referencyjna oznacza kontrolę 

A. unikalności wartości klucza podstawowego dla każdego wiersza tabeli. 

B. wartości wprowadzanych do pól, względem typów danych. 

C. wcześniej zdefiniowanych ograniczeń. 

D. powiązań między tabelami. 

Zadanie 34. 

W modelu relacyjnym baz danych klucz główny (podstawowy) tabeli to 

A. bieżący rekord tabeli. 

B. pole tabeli, które odwołuje się do pola w innej tabeli. 

C. rekord, przez który następuje połączenie z inną tabelą. 

D. pole identyfikujące jednoznacznie każdy rekord w tabeli. 

Zadanie 35. 

Encja jest to 

A. dziedzina atrybutu. 

B. zestaw atrybutów tworzonego obiektu. 

C. reprezentacja wyobrażonego lub rzeczywistego obiektu. 

D. zbiór obiektów o różnych właściwościach tworzących bazę danych. 
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Zadanie 36. 

 

Przedstawiony diagram związków encji określa, że  

A. jeden producent może produkować tylko jeden towar. 

B. jeden producent może produkować wiele różnych towarów. 

C. jeden towar może być produkowany przez wielu producentów. 

D. jeden towar może być produkowany przez wielu producentów, a jeden producent może produkować 

wiele różnych towarów. 

Zadanie 37. 

Które polecenie służy do zmiany struktury utworzonej tabeli? 

A. ALTER TABLE  

B. CREATE TABLE  

C. UPDATE TABLE  

D. MODYFITY TABLE  

Zadanie 38. 

Która instrukcja języka SQL służy do usuwania istniejącej w bazie danych tabeli Klient? 

A. DROP TABLE Klient; 

B. DROP TABLE Klient(); 

C. DELETE TABLE Klient; 

D. DELETE TABLE Klient(); 

Zadanie 39.   

Instrukcje języka manipulowania danymi (DML) służą do 

A. tworzenia struktury bazy danych. 

B. odczytywania, usuwania i modyfikowania danych. 

C. nadawania i odbierania uprawnień użytkownikom. 

D. modyfikowania i usuwania struktury bazy danych. 

Zadanie 40.   

Baza danych fizycznie umieszczona na dwóch lub większej liczbie komputerów, a logicznie traktowana jak 

jedna jest nazywana   

A. lokalną bazą danych. 

B. relacyjną bazą danych. 

C. rozproszoną bazą danych. 

D. abstrakcyjną bazą danych. 
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