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

końcowy będzie podany na komunikatorze discord 

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

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.Interlinia to: 

a. specjalna linia na dole dokumentu 

b. odstęp miedzy wierszami 

c. odstęp między literami 

d. inna nazwa spacji 

 

6.Twarda spacja, to skrót: 

a. Ctrl+shift+spacja 

b. Tab+spacja 

c. Spacja+tab+caps lock 

d. Alt+spacja+Shift 

 

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

a. narzędzia główne 

b. odwołania 

c. korespondencja 

d. układ strony 

e. wstawianie 

 

8. Jak zmienić krój czcionki w całym dokumencie z Arial na Tahoma? 

a. najpierw należy zaznaczyć cały tekst, a następnie zastosować styl „Arial to Tahoma” 

b. z listy rozwijalnej Czcionka wybrać Arial, a następnie Tahoma 

c. najpierw należy zaznaczyć cały tekst, a następnie z listy rozwijalnej Czcionka wybrać Arial 

d. najpierw należy zaznaczyć cały tekst, a następnie z listy rozwijalnej Czcionka wybrać Tahoma 

 

9. Otworzyłeś dokument MS Word znajdujący się na Pulpicie. Chcesz zapisać ten dokument na dysku 

przenośnym. Z jakiej opcji skorzystasz, by zapisać dokument na nośniku USB? 

a. akapit 

b. zapisz jako 

c. znajdź i zamień 

d. zapisz 

 

10. Program MS Word jest nazywany inaczej: 

a. edytorem graficznym 

b. przeglądarką tekstu 

c. edytorem tekstu 

d. arkuszem kalkulacyjnym 

 

11.Czy służbowy adres mailowy o brzmieniu amorkiibuziaczki22@wp.pl jest odpowiedni? 

a. tak, w korespondencji mailowej nie ma to znaczenia 

b. nie, jest to nieprofesjonalna nazwa 

c. nie, adres email musi mieć zawsze imię i nazwisko  

d. tak, należy tylko wyrazy oddzielić spacją 

e. tak, to bardzo ładna nazwa 

 

12.W polu adresu email skrótu „do” „dw” „udw” oznaczają kolejno: 

a. główny adresat wiadomości, do wiadomości, ukryte do wiadomości 

b. do wiadomości, ukryte do wiadomości, główny adresat wiadomości, 

c. do ciebie, do was, ukryte do was 

 

13. Internetowe narzędzie umożliwiające tworzenie projektów graficznych powstałe w 2012 r. Witryna 

zawiera bibliotekę, w której zostają udostępniane obrazy, grafiki i fonty. Program online posiada filtry 

domyślne oraz zaawansowane funkcje edycyjne . W/w program to: 

a. Writer 

b. PPT 

mailto:amorkiibuziaczki22@wp.pl


c. CANVA 

d. Word 

e. Excel 

 

14. CV (Curriculum Vitae) piszemy podczas starania się o przyjęcie: 

a. na obóz sportowy 

b. do pracy 

c. do lekarza 

d. do wygenerowania indywidualnego adresu email 

 

 

 

 

 


