
1) Interfejsem w języku programowania zorientowanym obiektowo (np. C#, Java) nazywamy:

a) Klasę, która posiada jakiekolwiek metody (operacje) i dane.
b) Obiekt, który posiadają jakiekolwiek metody (operacje) i dane.
c) Zbiór metod (operacji) abstrakcyjnych.
d) Zbiór atrybutów obiektu o określonych wartościach.

2) Zbiór operacji na bazie danych, które charakteryzuje atomowość, spójność, izolacja i trwałość (atomicity, 
consistency, isolation, durability) nazywamy:

a) Obrazowaniem bazy danych b) Replikacją
c) Transakcją d) Skryptem

3) Nazwa skrócona sieciowego protokołu komunikacyjnego, który umożliwia funkcjonowanie programu 
ping, służącego do kontroli aktywności hostów IP w sieci komputerowej, to:

a) RTP b) ICMP
c) SIP d) UDP

4) Kompilator JIT będący składnikiem wirtualnej maszyny Java:

a) Kompiluje program do kodu bajtowego maszyny wirtualnej przed jego pierwszym uruchomieniem.
b) Rekompiluje fragmenty kodu programu z kodu maszyny wirtualnej do kodu maszyny fizycznej, na której jest 

on wykonywany.
c) Kompiluje kod źródłowy programu (w języku Java) do kodu maszyny fizycznej, na której jest wykonywany.
d) Skraca czas potrzebny do pierwszego uruchomienia programu.

5) W relacyjnej bazie danych dodatkową informację opisująca treść rekordów w tabeli i utworzoną w celu 
przyspieszenia procesów przeszukiwania tych rekordów nazywamy:

a) Rejestrem b) Kluczem
c) Indeksem d) Tagiem

6) Nazwa diagramu UML umożliwiającego prezentowanie aktorów, będących w interakcji z projektowanym 
systemem informatycznym, to: 

a) Diagram klas b) Diagram komponentów
c) Diagram obiektów d) Diagram przypadków użycia

7) W C++ w wyniku wykonania następującego fragmentu programu:
unsigned char a=7; a ^= !(2<<3) + 3/2;

wartość zmiennej a:

a) Będzie nieokreślona. b) Będzie większa niż 200.
c) Będzie mniejsza niż 7. d) Będzie nieparzysta.

8) Który z poniższych typów tagów nie został usunięty ze specyfikacji HTML w wersji 5 (tj. nie jest uznany za
obsolete w HTML 5)?

a) <style> b) <frame>
c) <applet> d) <center>

9) Protokołem komunikacyjnym, który operuje w warstwie czwartej modelu ISO OSI (w warstwie 
transportu lub transportowej), jest:

a) HTTP b) ARP
c) IP d) TCP



10) Złożoność obliczeniową opisaną formułą w postaci O(Xn), gdzie X jest stałą większą niż 2, a n ilością 
danych wejściowych określamy jako:

a) Wielomianową b) Wykładniczą
c) Logarytmiczną d) Liniową

11) Jaką liczbę otrzymamy po przesunięciu bitowym dowolnej liczby binarnej o jeden bit w prawo, gdy 
najmłodszy jej bit był równy 0? 

a) Liczbę dwa razy mniejszą b) Liczbę dwa razy większą
c) Liczbę o jeden większą d) Liczbę o jeden mniejszą

12) Zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami w taki sposób, że każda krawędź kończy się i 
zaczyna w dowolnym z tych wierzchołków, przedstawia strukturę określaną jako: 

a) Drzewo b) Lista
c) Kolejka d) Graf

13) Termin przeciążania operatorów w językach programowania wysokiego poziomu określa czynność 
polegającą na:

a) Zbyt częstym używaniu operatora.
b) Błędnym użyciu operatora.
c) Ignorowaniu wyniku otrzymywanego za pośrednictwem operatora.
d) Definiowaniu nowego znaczenia (zachowania) operatora.

14) Specyficzny ciąg danych (sygnaturę) umieszczany pomiędzy blokami lub stronami pamięci w celu 
identyfikacji zdarzeń typu nadpisanie stosu (ang. stack overflow) nazywamy:

a) Flagą (chorągiewką) b) Kanarkiem
c) Świnką d) Semaforem

15) Dana jest lista 100 elementów typu integer, posortowana według wartości elementów. Ile maksymalnie 
koniecznych będzie odczytów z tej listy, aby znaleźć zadany (poszukiwany) element, zakładając że 
korzystamy z metody bisekcji?

a) 1 b) 7
c) 25 d) 50

16) Użycie tagu HTML: <body style="background: #e0d010"> Spowoduje ustawienie koloru tła:

a) Żółtego b) Czerwonego
c) Fioletowego d) Jasnoniebieskiego

17) Dana jest następująca funkcja operująca na zmiennych logicznych (ang. boolean):
bool SomeFunction ( bool p, bool q) {

return ((p || q) && !(p && q));
}

funkcja ta:

a) Zawsze zwraca false b) Zawsze zwraca true
c) Zwraca true gdy p ma taką wartość jak q d) Zwraca false gdy p ma taką wartość jak q

18) Do ataków typu Denial of Service zaliczmy:

a) SMURF Attack b) Cross-Site Scripting
c) Session Fixation d) Cross-Site Request Forgery



19) Który z poniższych algorytmów szyfrowania symetrycznego jest obecnie uważana za zbyt słaby i jego 
stosowanie jest niezalecane?

a) Twofish b) AES
c) DES d) Serpent

20) Atak typu XML Bomb, polegający na tworzeniu ogromnej ilości instancji obiektu, wynika i jest możliwy do
przeprowadzenia:

a) W przypadku błędu w implementacji parsera XML.
b) Przy błędnym zarządzaniu automatycznym czyszczeniem pamięci przez garbage collector.
c) W sytuacji, gdy parser przechowuje tablice referencji do obiektów zamiast ich wartości.
d) Nie wymaga specjalnych uwarunkowań, wynika ze specyfikacji XML.

21) Protokół HTTP standardowo nie obsługuje kontekstu sesji użytkownika. Aby zniwelować ten problem, 
stosuje się tzw. identyfikator sesji (SID) obsługiwany na poziomie aplikacji internetowej. Identyfikator ten 
może być przechowywany/przekazywany za pomocą:

a) Ciasteczek b) Parametrów URL
c) Pól ukrytych formularzy d) Wszystkich powyższych

22) Trudność i czas 'złamania' (czyli odgadnięcia) hasła za pomocą metody brute-force jest zależna przede 
wszystkim od:

a) Długości hasła b) Użycia w haśle różnej wielkości liter
c) Użytego algorytmu szyfrowania d) Rodzaju użytej „soli” (ang. salt)

23) Które z poniższych wyrażeń regularnych najlepiej dopasuje się do oczekiwanej danej wejściowej, którą 
jest nazwisko użytkownika, a nie przepuści błędnych danych (np. liczb)? Zakładamy, że nazwisko może 
mieć max. 30 znaków długości.

a) .{,30} b) [a-z]+:30
c) [A-Za-z]{,30} d) [A-Za-Z.]:30

24) Zakres adresów IPv4 przeznaczonych do obsługi ruchu multicast, to:

a) 128.0.0.0 – 255.255.255.255 b) 224.0.0.0 – 255.255.255.255
c) 224.0.0.0 – 239.255.255.255 d) 192.168.0.0 – 192.168.255.255

25) Standard IEEE określający tzw. tagowane sieci VLAN w przełącznikach Ethernet to:

a) IEEE 802.3 b) IEEE 802.1P
c) IEEE 802.1Q d) IEEE 802.5

26) Pole w datagramie IP, umożliwiające sterowanie jakością usług, to:

a) TTL (ang. Time to Live) b) CoS (ang. Class of Service)
c) DSCP (ang. Differentiated Services Code Point) d) Protocol

27) Podpis cyfrowy wiadomości (lub dokumentu) realizuje się przez:

a) Dołączenie certyfikatu wystawionego przez zaufaną trzecią stronę (ang. Trusted Third Party).
b) Dołączenie skrótu (ang. hash) wiadomości, zaszyfrowanego kluczem prywatnym nadawcy.
c) Zaszyfrowanie wiadomości kluczem publicznym nadawcy.
d) Zaszyfrowanie wiadomości kluczem publicznym odbiorcy.



28) Poprawnie zapisana wartość adresu IPv6 to:

a) 2:2::2:2 b) 2.2.2.2
c) 2:2:2:2 d) 2222

29) Nazwa ramki wykorzystywanej przez Access Point do sprawdzania obecności podłączonych stacji 
klienckich w technologii IEEE 802.11 (wariant sieci bezprzewodowej, Wi-Fi), to:

a) CRC b) Round Robin
c) Beacon d) BERT

30) Adres IPv4 localhost (127.0.0.1) w adresacji IPv6 ma wartość:

a) 0:0:0:0:0:0:0:1 b) 127:0:0:1
c) 0:0:0:0 d) 0:0:0:0:0:0:0:0

31) Numer portu TCP (Transmission Control Protocol), wykorzystywany do identyfikowania przynależności 
datagramu TCP do właściwych strumieni TCP, na długość:

a) 8 bitów (256 możliwych wartości) b) zmienną
c) 16 bitów (65536 możliwych wartości) d) 32 bity (2^32 możliwych wartości) 

32) W języku Java dostęp z niestatycznej klasy wewnętrznej do składowych klasy zewnętrznej, w której jest 
ona zadeklarowana jest możliwy:

a) Tylko do składowych publicznych.
b) Tylko do składowych publicznych i chronionych.
c) Do składowych publicznych, ale tylko jeśli klasa zewnętrzna jest zadeklarowana jako publiczna.
d) Do wszystkich składowych (w tym również prywatnych).

33) Maksymalna przepustowość magistrali USB 3.0 to około:

a) 5 Giga bajtów / s b) 625 Mega bajtów / s
c) 3,2 Giga bajtów / s d) 3 Mega bajtów / s

34) W języku Java mając obiekt klasy java.lang.Thread (lub jej pochodnej) aby uruchomić jego wykonywanie
w nowym wątku należy wywołać metodę: 

a) start() b) run()
c) main() d) go()

35) Encje numeryczne (np. znakowi '<' odpowiada wartości numeryczna 60) w HTMLu zapisuje się jako: 

a) &#[numer]; b) $[numer]:
c) #[numer]; d) &$[numer];

(gdzie [numer] oznacza wartość numeryczną encji np. 60)

36) Ile razy wykona się w języku C++ ciało następującej pętli?
for(unsigned char x=2; x; x+=3) { /*cialo petli */ }

a) Nieskończoną ilość razy (pętla nigdy się nie zakończy). b) 84 razy.
c) 170 razy. d) Żadna z poprzednich odpowiedzi nie jest 

poprawna.

37) Po zanegowaniu 64 bitowej liczby binarnej, której reprezentacja w systemie ósemkowym wynosi 3327608, 
ilość bitów mających wartość 1 będzie:

a) Mniejsza niż 16 b) Większa niż 60
c) Równa 52 d) Większa niż 52



38) Które stwierdzenie dot. wersji 32 i 64 bitowej wirtualnej maszyny Javy jest prawdziwe?

a) Program w wersji 64 bitowej wykonuje się na ogół nieco wolniej niż w wersji 32 bitowej.
b) Rozmiar zmiennych typów int, long, short, double i char jest dwa razy większy w wersji 64 bitowej niż w 

wersji 32 bitowej.
c) Jeśli chodzi o typy podstawowe (ang. primitive types), to jedynie rozmiar zmiennych typów int, long i short 

jest dwa razy większy w wersji 64 bitowej niż w wersji 32 bitowej.
d) Jeśli chodzi o typy podstawowe (ang. primitive types), to jedynie rozmiar zmiennych typu int jest dwa razy 

większy w wersji 64 bitowej niż w wersji 32 bitowej.

39) Poprawna deklaracja operatora postdekrementacji w klasie X to:

a) X operator--(X); b) X --operator();
c) X operator--(int); d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest 

poprawna.

40) W technologii IEEE 802.11 (wariant sieci bezprzewodowej, Wi-Fi) tryb bezpośredniego połączenia dwóch 
stacji klienckich (bez użycia Access Point) nosi nazwę:

a) Peer-to-peer b) Ad hoc
c) Direct stream d) One hop

41) Pula popularnych protokołów rutowania dynamicznego (dynamicznego routingu) w sieciach IPv4, to:

a) NFS, SAMBA, FTP b) EIGRP, OSPF, RIP
c) DHCP, ARP, STP d) UDP, TCP, RTP

42) Które stwierdzenie dotyczące systemu reprezentacji liczb U2 jest prawdziwe?

a) Wartość liczbowa zero posiada dwie reprezentacje (+0 i -0).
b) Negacja najstarszego bitu może spowodować, że otrzymamy liczbę o przeciwnym znaku i takiej samej 

wartości bezwzględnej jak wartość przed negacją.
c) Negacja najstarszego bitu zmienia tylko znak liczby, ale nie zmienia jej wartości bezwzględnej.
d) Dodatnia liczba parzysta ma wartość najmłodszego bitu równą zero, natomiast ujemna liczba parzysta ma 

wartość najmłodszego bitu równą jeden.

43) Wzorzec projektowy, który przekształca interfejs klasy na inny, oczekiwany przez klienta (czyli umożliwia 
współdziałanie klasom, które z uwagi na niezgodne interfejsy standardowo nie mogą współpracować) to:

a) Adapter (ang. adapter) b) Mediator (ang. mediator)
c) Most (ang. bridge) d) Strategia (ang. strategy)

44) Poprawna definicja konstruktora dla klasy  w PHP wersji 5 to:

a)  function __construct ( $args ) b) function __const ( $args )
c)  void create ( $args ) d) void constructor ( $args )

45) Który z poniższych nie jest podstawowym typem zmiennej w JavaScript?

a) Undefined b) Number
c) String d) Integer

46) Wynik operacji SELECT t1.*, t2.* FROM t1, t2; zwróci ilość rekordów równą:

a) ilości rekordów w tabeli t1 b) iloczynowi ilości rekordów tabel t1 i t2
c) ilości rekordów w tabeli t2 d) sumie ilości rekordów tabeli t1 i t2



47) Cechą charakterystyczną procesorów typu RISC jest:

a) Występowanie dużej ilości złożonych, specjalistycznych rozkazów (instrukcji)
b) Operacje arytmetyczno/logiczne wykonywane bezpośrednio na pamięci
c) Zmienna długość instrukcji w zależności od parametrów
d) Wykonywanie większości instrukcji w jednym cyklu maszynowym

48) Ile bitów stopu jest dopuszczalne (poprawne) w transmisji zgodnie ze specyfikacją RS-232?

a) Wszystkie z poniższych b) 1
b) 1,5 d) 2

49) Funkcja implode() w PHP służy do:

a) kompresji zbioru danych b) inicjalizacji tablicy zmiennych
c) deserializacji obiektu (tablicy) d) zamiany tablicy na ciąg znaków (serializacji)

50) Do cech charakterystycznych klastra obliczeniowego Beowulf zaliczamy:

a) Wykorzystanie architektury superskalarnej
b) Wykorzystanie do budowy tanich, masowych komputerów (np. klasy PC)
c) Realizacja obliczeń przede wszystkim przy wykorzystaniu GPU
d) Wykorzystanie do obliczeń pamięci współdzielonej


