
Informatyka

2017
Pytania egzaminacyjne

Proszę o wykonanie prezentacji multimedialnej (pkt.3) oraz jednego z zaproponowanych
punktów i nagranie  swojej pracy na  płycie CD.

1.  Życiorys należy wykonać w programie Microsoft Office Word  albo w programie 
OpenOffice Writer. 

 plik ma mieć nazwę Życiorys

 należy odpowiednio dobrać czcionki oraz margines górny i dolny aby plik składał się 
z jednej kartki 

 musza być podane następujące działy: Dane osobowe, Wykształcenie, 
Doświadczenie zawodowe, Umiejętności dodatkowe, Znajomość języków obcych, 
Zainteresowania 

 należy użyć tabulatorów aby odpowiednio wyrównać tekst w poszczególnych 
działach, nie "przesuwać" tekstu spacjami! 

 w dziale Wykształcenie zacząć od szkoły ostatnio ukończonej, należy wymyślić 
szkołę ponadgimnazjalną (taką, do której zamierzasz pojść) i/lub studia, należy 
napisać tylko rok rozpoczęcia i ukończenia szkoły 

 w dziale Doświadczenie zawodowe zacząć również od miejsca ostatniego 
zatrudnienia, należy wymyślić swoje doświadczenia zawodowe, podać jednak 
dokładną datę rozpoczecia i ukończenia pracy (dzień, miesiąc, rok) oraz zajmowane 
stanowisko. Oczywiście doświadczenie zawodowe ma być zmyślone 

 ustawienia strony (marginesy) oraz formatowanie czcionki dobrać tak, aby życiorys 
zajmował jedną stronę
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2. Główny Urząd Statystyczny na swojej stronie internetowej 
udostępnia informacje statystyczne charakteryzujące sytuację 
demograficzną w Polsce. Pobierz z tej strony dane dotyczące stanu 
ludności na 31 grudnia 2009 r., uwzględniające Ludność według płci, 
wieku, województw i powiatów dla całej Polski oraz tylko dla 
województwa mazowieckiego. W oparciu o te dane, znajdź 
odpowiedzi na następujące pytania:

a) Jaki procent wszystkich kobiet w Polsce stanowią kobiety 
mieszkające w Małopolsce? Analogiczne obliczenia 
przeprowadź dla mężczyzn. 

b) Podaj, która grupa wiekowa jest w Małopolsce najliczniejsza 
i jaki stanowi procent ogólnej liczby mieszkańców 
województwa. Wynik podaj w procentach, z dokładnością 
do jednej setnej. 

c) Podaj, która grupa wiekowa jest w Polsce najliczniejsza i jaki 
stanowi procent ogólnej liczby mieszkańców. Wynik podaj 
w procentach, z dokładnością do jednej setnej. 

d) Przedstaw na wykresie kolumnowym procentowy rozkład liczby
kobiet i mężczyzn mieszkających w mieście i na wsi 
w Małopolsce i w całej Polsce. Pamiętaj o czytelnym opisaniu 
wykresu. 
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Proponowana strona internetowa:
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx.

3. Wykonanie  prezentacji  multimedialnej  zawierającej  dodatkowo  
hiperłącza.

Zaplanuj  i  utwórz  prezentację  na  podany   temat  lub  zaproponuj 
własny. Zgromadź  materiały (teksty  i  obrazy). Na  każdym  slajdzie 
umieść  opis (samodzielnie przygotowany, a  nie skopiowany z 
Internetu)  i  własnoręcznie  przygotowany  rysunek  lub  zdjęcie. 
Jeśli  korzystasz  ze  materiałów  z Internetu  pamiętaj, że należy  o  
tym  wspomnieć  na ostatnim  slajdzie po  tytułem   "Źródła".
Zadbaj, aby  w  prezentacji  znalazło  się  m.in.: wypunktowanie, 
animacje, dźwięk, film, przejścia  slajdów, różne rodzaje  czcionek  i  
kolorów (tytuł i tekst),  tło  oraz  hiperłącza.

a. "Budowa  i  działanie  komputera"
b. "Nośniki  pamięci  masowej"
c. "Moje  ulubione  zwierzę"
d. "Zamki  w  Polsce"
e. "Przestrzeganie prawa i zasad 

bezpieczeństwa w  sieci".

4. Stwórz  w  HTML własną stronę internetową na dowolny temat 
np.moje hobby, jesień, Kraków, sport, szkoła, święta itp.  Uwzględnij : 
kolorowe tło, różnej  wielkości  i  koloru  czcionkę, wklej własne rysunki 
lub zdjęcia, podpisy pod nimi, hiperłącza, tabelki,  animacje itp.

5. Stwórz  własną  grę komputerową w dowolnym języku 
programowania.

6. Wykonaj wykresy funkcji. Korzystaj z formuł.
a) y=ax+b
b) y=x2 – 4
c) y = sin(x)c
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7. W arkuszu kalkulacyjnym wykonaj tabelę:

lokata 2000,00
oprocentowani
e 6%

okres
oszczędzania

w latach
naliczon
e odsetki

stan 
konta po 
doliczeni
u odsetek

1   
2   
3   
4   
5   

łącznie   

- Oblicz odsetki  naliczane po każdym roku  oszczędzania
Po 1 roku odsetki=lokata*oprocentowanie
Stan konta po 1 roku=lokata +odsetki
Po 2 roku odsetki=stan konta po 1 roku*oprocentowanie
Stan konta po 2 roku=stan konta po 2 roku+odsetki itd.
- Oblicz odsetki za cały okres oszczędzania
- Na wykresie  liniowym przedstaw odsetki naliczane w poszczególnych latach

Wiem, co trzeba
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