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Zestaw pytań egzaminacyjnych  

z urządzeń techniki komputerowej  

dla semestru pierwszego 
 

Lp Treść pytania 

1. Zamiana podanej liczby dwójkowej na system dziesiętny 

2. Zamiana podanej liczby dziesiętnej na system binarny 

3. Dodawanie podanych dwóch liczb dwójkowych do siebie 

4. Zamiana podanej liczby szesnastkowej na system dwójkowy 

5. Dokonywanie konwersji zadanej liczby z systemu binarnego na heksadecymalny 

6. Cechy kodu ASCII 

7. Binarna reprezentacja liczb ujemnych – kod uzupełnień do dwóch 

8. Dodawanie liczb binarnych 

9. Jednostki i mnożniki stosowane w informatyce 

10. Obliczanie ilości kombinacji na podanej liczbie bitów 

11. Określanie największej liczby możliwej do zapamiętania na podanej liczbie bitów 

12. Pierwsza pomoc przedmedyczna (podstawy) 

13. Zasady bezpiecznej pracy przy komputerze.
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14. Ergonomia. Przepisy dotyczące pomieszczeń z urządzeniami wyposażonymi w monitory 

ekranowe. 

15. Ergonomia. Przepisy dotyczące mebli
2
 dostosowanych do urządzeń wyposażonych w 

monitory ekranowe. 

16. Przepisy dotyczące unieszkodliwiania odpadów
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17. Normy CE 

18. Rozpoznawanie symboli bramek logicznych 

19. Prawa algebry Boole’a 

20. Określanie tablicy stanów dla układów bramek
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21. Prawo de Morgana. Realizacja funkcji logicznych w postaci bramek NAND 

22. Schemat maszyny von Neumanna     

23. Zadania procesora w systemie komputerowym 

24. Zadania pamięci operacyjnej 

25. Rola urządzeń wejścia/wyjścia 

26. Przykłady urządzeń zewnętrznych z określeniem kierunku przepływu danych 

27. Komunikacja urządzeń zewnętrznych z pamięcią (przerwania, kanały DMA) 

28. Podstawowe elementy jednostki centralnej 

29. Efektywny dobór elementów z cennika komputerowego w zależności od potrzeb (zestaw do 

domu, do biura, do pracowni, serwer) 

30. Efekty dobór urządzeń zewnętrznych w zależności od potrzeb 

31. Dobór procesora do płyty głównej 

32. Interfejsy I/O: port szeregowy  

33. Interfejsy I/O: port USB 

34. Interfejsy I/O: port równoległy 

35. Interfejsy I/O: port PS/2 

36. Architektura (złącza) i rodzaje płyty głównej   

37. Magistrale płyty głównej: AGP 

38. Magistrale płyty głównej: PCI i PCIExpress 

39. Rodzaje i funkcje chipsetów 

40. Określanie cech i parametrów chipsetu na wybranym przykładzie (Intel) 

41. Określanie cech i parametrów chipsetu na wybranym przykładzie (VIA/SiS /nForce) 

                                                 
1 również regulamin pracowni 
2 również ustawienia tych mebli 
3 w zakresie sprzętu komputerowego 
4 łącznie w układzie maks. 4 sygnały wejściowe 
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42. Standardy zasilania płyt głównych 

43. Elementy integrowane z płytą główną 

44. Podstawowe funkcje w BIOSie 

45. Podstawowe parametry techniczne procesorów 

46. Gniazda i obudowy procesorów.  

47. Generacje procesorów Intel 

48. Zestawy instrukcji obsługiwane przez procesory 

49. Modułowa konstrukcja procesora        

50. Technologia produkcji procesorów 

51. Oznaczenia handlowe procesorów 

52. Rodzaje pamięci (RAM, ROM, statyczna, dynamiczna, cache, CMOS) 

53. Rodzaje modułów pamięci RAM 

54. Parametry pamięci RAM 

55. Oznaczenia modułów pamięci RAM 

56. Cache – charakterystyka i rodzaje 

57. Zasada działania pamięci DDR 

58. Najwięksi producenci sprzętu informatycznego
5
 

59. Tłumaczenie podstawowych angielskich tekstów i wyrażeń dotyczących problematyki 

zawodowej 

60. Określanie parametrów podzespołu na podstawie dokumentacji 

 

                                                 
5 rynek komputerów osobistych 


