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SEMESTR I 

 

Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………….. 

 

1. Co to jest INTRANET? 

a) sieć globalna, 

b) sieć lokalna, 

c) sieć publicznie dostępna WAN, 

d) sieć LAN. 

2. Co to jest INTERNET? 

a) sieć lokalna, 

b) sieć globalna, 

c) sieć LAN, 

d) sieć WAN. 

3. Jakie protokoły wykorzystuje poczta elektroniczna? 

a) poczta przychodząca - SMTP, 

b) poczta wychodząca - SMTP, 

c) poczta wychodząca - POP3, 

d) poczta przychodząca - POP3. 

4. Wybierz nazwy przeglądarek internetowych: 

a) Opera, 

b) Macrosoft Internet Explorer, Yahoo, 

c) Microsoft Internet Explorer, 

d) Google, Interia, Wirtualna Polska, Onet. 

5. Wybierz nazwy portali internetowych: 

a) Google, 

b) Microsoft Internet Explorer, 

c) nasza-klasa.pl, 

d) Encyklopedia multimedialna. 

6. Przeglądarką internetową nie jest (wskaż tylko jedną odpowiedź): 

a) Internet Explorer, 

b) Mozilla Firefox, 

c) Google, 

d) Opera. 

7. Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? 

a) HTTPs, 

b) HTTP, 



c) POP3, 

d) SMTP. 

8. Który z protokołów pozwala na przesyłanie plików w sieci? 

a) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), 

b) HTTP (Hypertext Transfer Protocol), 

c) FTP (File Transfer Protocol), 

d) POP3 (Post Office Protocol version 3). 

9. Co oznacza skrót WWW? 

a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, 

b) WAN Word Works, 

c) World Wide Web, 

d) Wyszukiwarka Wszystkich Wiadomości. 

10. Jakie narzędzia służą do wyszukiwania informacji w sieci? 

a) wyszukiwarki, 

b) edytory tekstów, encyklopedie multimedialne, 

c) edytory stron WWW, 

d) katalogi stron WWW. 

11. Wyszukiwarka internetowa: 

a) Podaje wyniki wyszukiwania wszystkich istniejących stron WWW w sieci Internet, 

b) Podaje bieżące wyniki wyszukiwania stron WWW, 

c) Może podawać wyniki niezgodne z aktualnymi informacjami w sieci Internet, 

d) Zawsze podaje w wynikach adresy stron związane jednoznacznie z zapytaniem. 

12. Polecenie "Download" oznacza możliwość: 

a) Kupowania plików, 

b) Przesyłania plików na serwer, 

c) Przeglądania plików w Internecie, 

d) Pobierania plików z Internetu. 

13. FireWall służy do: 

a) Obsługi serwera FTP, 

b) Ochrony procesora przed przegrzaniem, 

c) Obrony przed hackerami, 

d) Skanowania plików w poszukiwaniu wirusów. 

14. Gdy jesteśmy połączeni z Internetem to mamy status: 

a) OnNet, 

b) Online, 

c) Offline, 

d) Over. 

15. Wysyłać i odbierać listy elektroniczne możemy: 

a) Tylko z komputera, na którym zostało założone konto pocztowe, 



b) Z każdego komputera, 

c) Z komputera mającego dostęp do sieci, 

d) Tylko w pracowni komputerowej. 


