
Nazwisko i imię .............................................................................  

Szkoła ............................................................................................  

Nr stanowiska ...................................................  

 

Wejściówka 2019 – informatyka część praktyczna (10 pkt) 

Wszystkie potrzebne do pracy dane znajdziesz na nośniku pendrive. Swoją pracę również 

zapisujesz na tym nośniku. Rozwiązania zadań zapisane w innym miejscu (np. na Pulpicie ) nie 

będą sprawdzane. 

 

Zadanie 4 – 1pkt 

Odczytaj informacje dotyczące komputera, na którym pracujesz. Odczytaj wielkość dysku twardego 

oznaczonego literką C: oraz ilość wolnego miejsca na tym dysku i wpisz te dane poniżej. 

Odp: Wielkość dysku twardego C: ...............................................................................................  

Ilość wolnego miejsca na dysku C: ..............................................................................................  

  

Zadanie 5 – 3pkt 

W pliku szkoleniaKFS.pptx znajduje się prezentacja multimedialna 

a. Utwórz w tej prezentacji nowy slajd. Umieść na utworzonym slajdzie swoje imię i nazwisko. 

Utworzony slajd ustaw, jako drugi w prezentacji.      (1pkt) 

b. Na slajdzie „Mój office jest za stary” dodaj dowolną, wybraną przez Ciebie animację do pola 

tekstowego oraz do obrazka.         (1pkt) 

c. Zdefiniuj automatyczne przełączanie kolejnych slajdów, co 2 sekundy  (1pkt) 

 

Zadanie 6 – 3pkt 

W folderze DANE znajdują się pliki: konkurs.html, regulamin.txt 

i plakat2019.jpg. Otwórz te pliki i zapoznaj się z ich zawartością. 

a. Wpisz poniżej nazwy programów, których użyłeś/aś do otwierania plików.  (1pkt) 

przeglądarka internetowa ..............................................................................  

edytor tekstu ..................................................................................................  

edytor graficzny .............................................................................................  



b. Skopiuj zawartość pliku regulamin.txt i wklej do konkurs.html, tak aby była ona 

poprawnie wyświetlana jako kolejne akapity dokumentu.    (1pkt) 

c. Umieść w pliku konkurs.html polecenie, które spowoduje osadzenie w nim obrazka 

plakat2019.jpg         (1pkt) 

 

Zadanie 7 – 3pkt 

W pliku studenci.xls zapisanym w folderze DANE znajdują się oceny uzyskane w czasie sesji 

przez grupę studentów. Korzystając z arkusza kalkulacyjnego oblicz z i zapisz poniżej: 

a. Oblicz średnią ocen poszczególnych studentów. Wpisz poniżej nazwisko i imię osoby, która 

ma najwyższą średnią.         (1pkt) 

 .......................................................................................................................  

b. Oblicz i wpisz poniżej sumę wpłat czesnego studentów kierunku Administracja.   

           (1pkt) 

 .......................................................................................................................  

c. Osoby, które nie mają oceny, z co najmniej jednego egzaminu lub otrzymały, co najmniej 

jedną ocenę 2 przystępują do sesji poprawkowej. Wpisz poniżej ile jest takich osób   

         (1pkt) 

 .......................................................................................................................  

 

 
 

Suma punktów: ……… /10 

Brudnopis 


