
V INFORMATYKA 

1.  

skonwertować – zmienić plik na inny typ; przekształcić plik na inny; zmienić format pliku na taki, który może 

zostać odczytany przez program komputerowy inny niż ten, w którym został utworzony 

wkleić – przenieść z jednego miejsca w drugie  

zainstalować – zamontować urządzenie lub wprowadzić program/oprogramowanie 

załączyć – dodać np. plik do wiadomości mailowej 

kopiować – duplikować; powielać np. plik, dokument  

udostępnić – spowodować, że coś co mam jest też dostępne dla innych osób; umożliwić korzystanie z czegoś

  

edytować – przygotować tekst do druku; zmienić treść dokumentu 

wyjustować – wyrównać 

wyśrodkować – umieścić coś na środku wyznaczonego miejsca 

odświeżyć – uaktualnić np. stronę w przeglądarce 

sortować – dzielić na grupy lub kategorie; układać np. według alfabetu 

formatować – doprowadzić do stanu pierwotnego 

resetować – uruchomić ponownie   

zaktualizować – odnawiać, unowocześniać; zainstalować nowszą wersję programu, odświeżyć program do 

najnowszej wersji  

uruchomić – włączyć  

 

2.  

plik skonwertować wkleić załączyć kopiować udostępnić sortować 

katalog  załączyć udostępnić sortować    

tekst  wkleić kopiować edytować wyjustować wyśrodkować  

komputer  formatować resetować uruchomić    

strona 

(internetowa) 

odświeżyć uruchomić     

program zainstalować zaktualizować uruchomić    

system  zainstalować formatować zaktualizować uruchomić   

zdjęcie wkleić załączyć kopiować udostępnić   

aplikacja zainstalować odświeżyć zaktualizować uruchomić   

 

5. 

a) Komputer, który ważył 30 ton, zajmował pomieszczenie o rozmiarach około 10x16 metrów. 

b) Na przestrzeni lat wygląd i budowa komputerów zmieniły się, zasady ich działania przetrwały, a 

przy tym nie uległy zbyt dużym zmianom. 

c) Proces działania komputera jest bardzo skomplikowany, dlatego w sposób bardzo uproszczony 

można przedstawić go jako dwa urządzenia, które ze sobą współpracują. 



d) Oba urządzenia, które znajdują się w jednej obudowie nazywanej jednostką centralną działają 

równocześnie. 

e) Procesor to układ elektroniczny, który potrafi wykonywać rozkazy arytmetyczne i logiczne na 

liczbach binarnych. 

f) Wbrew temu, co myśli przeciętny użytkownik, który dąży przede wszystkim do miniaturyzacji, 

laptopy i notebooki mają więcej wad niż zalet. 

6.  

a) Przeglądając stronę internetową mojej firmy… 

b) Włączywszy komputer, zobaczyłem… 

c) Przeglądając stronę… 

d) Wyłączywszy telefon, zorientowałam się… 

e) Czytając artykuł… 

f) Wypełniając arkusz kalkulacyjny w programie Excel, słuchała muzyki w internecie. 

 Słuchając muzyki w internecie, wypełniała arkusz kalkulacyjny w programie Excel. 

g) Włączywszy przeglądarkę… 

h) Bardzo chciała kupić nową drukarkę, sortującą dokumenty… 

i) Zadzwoniwszy do serwisu… 

j) Muszę mieć przeglądarkę, charakteryzującą się… 

k) Przyglądała się z rozpaczą końcówce, nie pasującej do… 

7.  

a) Program antywirusowy kupiono… 

b) Prezentację przygotowano… 

c) Ten dokument edytowano… 

d) W tabeli zawarto… 

e) Post udostępniono… 

f) Komputer zepsuto. 

g) Wyrazy w tabeli posortowano… 

9.  

w-, s-, za-, wy-, pod-, po-, u-, o-, na-, prze-, przy-, roz-, od-, do-, nad-, z-  

a) drukować 

wdrukować, zadrukować, wydrukować, podrukować, nadrukować, przedrukować, dodrukować 



b) pisać 

wpisać, spisać, zapisać, wypisać, podpisać, popisać, opisać, napisać, przepisać, przypisać, rozpisać, odpisać, 

dopisać, nadpisać 

c) stawiać 

wstawiać, zastawiać, wystawiać, podstawiać, ustawiać, nastawiać, przestawiać, przystawiać, rozstawiać, 

odstawiać, dostawiać, nadstawiać 

d) ciąć 

wciąć, ściąć, zaciąć, wyciąć, podciąć, pociąć, uciąć, naciąć, przeciąć, przyciąć, rozciąć, odciąć, dociąć  

e) łączyć 

włączyć, załączyć, wyłączyć, podłączyć, połączyć, przełączyć, przyłączyć, rozłączyć, odłączyć, dołączyć, 

złączyć 

 

 


