
Sprawdzian – klasa VII – INFORMATYKA- 30 minut od czasu wysłania arkusza sprawdzianu-czas 

końcowy będzie podany na komunikatorze discord 

Uzupełnij imię i nazwisko -………..  klasa VII 

Test – tylko jedna odpowiedź w każdym zadaniu jest prawidłowa:  

Poprawną odpowiedź prześlij za pomocą komunikatora discord w wiadomości prywatnej do nauczyciela!!!  

Wskazówka! Polecam wydrukować sobie test i zaznaczyć długopisem poprawne odpowiedzi. Następnie 

w wiadomości na czacie z nauczycielem wpisz przykładowo: zad1.-c, zad.2-a, zad.3-d itd….. 

WAŻNE! Z odpowiedziami musisz „wmieścić” się w czasie podanym przez nauczyciela 

1.Żeby usunąć fragment w dokumencie tekstowym MS Word, należy najpierw: 

a. kliknąć w ten fragment prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń  

b. zaznaczyć ten fragment 

c. nacisnąć kombinację klawiszy Shift+Delete 

d. nacisnąć klawisz Delete 

2.Aby ustawić wcięcie akapitu, należy: 

a. kliknąć szybko 3 razy lewym przyciskiem myszy w ten akapit 

b. ustawić kursor na początku tego akapitu i nacisnąć klawisz Insert 

c. nacisnąć na klawiaturze klawisz Insert 

d. ustawić kursor na początku tego akapitu i nacisnąć klawisz Tab 

3.Numery stron w dokumencie MS Word wstawia się: 

a. korzystając ze stylu Nagłówek 1 

b. w stopce i nagłówku dokumentu 

c. w obrazkach Clipart 

4.Zdjęcie poniżej przedstawia: 

 
a. Akapit 

b. Interlinia 

c. Czcionka 

d. Pomoc 



 

 

5.Do sformatowania tekstu poniżej wykorzystano: 

 

a. czarny kolor wyróżnienia tekstu 

b. żółte obramowanie akapitu 

c. żółty kolor wyróżnienia tekstu 

d. żółty kolor czcionki 

 

6.Ta tabela ma: 

    

    

 

a. 2 wiersze i 4 kolumny 

b. 4 kolumny i 2 wiersze 

c. Obie odpowiedzi są poprawne 

 

7.Interlinia to: 

a. Specjalna linia na dole dokumentu 

b. Odstęp miedzy wierszami 

c. Odstęp między literami 

d. Inna nazwa spacji 

 

8. Skróty wklej, kopiuj, zaznacz wszystko poprawnie zostały zaznaczone w opowiedzi… 

a. Ctrl+c,   Ctrl+a,  Ctrl+v, 

b. Ctrl+c,   Ctrl+v,  Ctrl+a, 

c. Ctrl+v,  Ctrl+c,   Ctrl+a 

 

9.Twarda spacja, to skrót: 

a. Ctrl+shift+spacja 

b. Tab+spacja 

c. Spacja+tab+caps lock 

d. Alt+spacja+Shift 

 

10.W którym miejscu w dokumencie MS Word ustawisz marginesy, orientację strony, kolumny: 

a. Narzędzia główne 

b. Odwołania 

c. Korespondencja 

d. Układ strony 

e. Wstawianie 

 


