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Zestaw pytań egzaminacyjnych  
z Urządzeń Techniki Komputerowej  

dla semestru drugiego 
 

Lp Treść pytania 

1. Przewodność Cieplna a chłodzenie komputerów 

2. Technologie chłodzenia procesorów 

3. Montaż radiatora i wentylatora na procesorze 

4. Zapotrzebowanie energetyczne komputera 

5. Zasady doboru zasilaczy awaryjnych 

6. Zasady doboru zasilaczy do obudów komputerowych 

7. Blokowy schemat budowy UPS-a oraz jego zasada działania 

8. Rodzaje obudów komputerowych 

9. Zasilanie elementów komputerowych: złącza, standardy, parametry techniczne 

10. Rodzaje pamięci masowych 

11. Zasada zapisu i odczytu danych na nośnikach magnetycznych 

12. Budowa głowicy magnetycznej 

13. Nośniki i napędy magnetyczne. 

14. Parametry techniczne dysków twardych 

15. Budowa dysku twardego 

16. Programy narzędziowe i diagnostyczne do dysków twardych 

17. Interfejsy komunikacyjne urządzeń peryferyjnych 

18. Budowa napędu optycznego 

19. Budowa napędu dyskietek oraz nośnika 1,44MB 

20. Zasada zapisu i odczytu danych na nośnikach optycznych 

21. Rodzaje nośników  optycznych 

22. Zasada wyświetlania obrazu na monitorze 

23. Budowa i rodzaje kart graficznych 

24. Budowa i rodzaje monitorów 

25. Rodzaje technik wydruku komputerowego 

26. Programy do nagrywania CD-R, DVD-R 

27. Rodzaje i zastosowanie skanerów 

28. Budowa i rodzaje drukarek 

29. Materiały eksploatacyjne do drukarek 

30. Cyfrowe urządzenia optyczne 

31. Instalacja i diagnostyka urządzeń peryferyjnych 

32. Budowa i rodzaje klawiatur 

33. Standardy klawiatur 

34. Budowa myszy komputerowej i zasada jej działania 

35. Rodzaje urządzeń wskazujących i ich zastosowanie 

36. Dźwięk z komputera 

37. Budowa karty dźwiękowej 

38. Rodzaje, instalacja i diagnostyka kart dźwiękowych 

39. Systemy głośnikowe do komputerów 

40. Rodzaje sieci komputerowych 

41. Podłączenie komputera do sieci i internetu 

42. Okablowanie sieciowe 

43. Medium bezprzewodowe 

44. Budowa karty sieciowej 

45. Rodzaje kart sieciowych 

46. Budowa i zasada działania modemu 
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47. Rodzaje modemów komputerowych i ich zastosowanie 

48. Instalacja i diagnostyka modemu 

49. Instalacja i diagnostyka kart sieciowych 

50. Diagnostyka połączenia sieciowego i dial-up 

 


