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Studia podyplomowe w zakresie technik internetowych i przetwarzania informacji 

multimedialnej 

 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………. 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi w teście wielokrotnego wyboru 

ankiety ewaluacyjnej.  

1. W języku HTML 5 element img 

a. służy do wprowadzenia rysunku na stronę WWW  

b. ma obowiązkowy atrybut src  

c. nie może znajdować się bezpośrednio w elemencie body  
 

2. Element header został wprowadzony w wersji 

a. XHTML 1.0  

b. HTML 4.01  

c. HTML 5  
 

3. W języku HTML 5 

a. ul jest listą nieuporządkowaną  

b. ol jest listą uporządkowaną  

c. dl jest lista nieuporządkowaną  
 

4. Właściwość border-radius  

a. została wprowadzona w wersji CSS 2.1  

b. umożliwia zaokrąglanie rogów obszaru formatowanego elementu  

c. możemy definiować wprowadzając deklarację border-radius: 9px 2px 

5px;  
 

5. Aby sformatować wygląd elementu o identyfikatorze xyz należy w kaskadowych arkuszach 

stylów użyć selektora 

a. xyz  

b. .xyz  

c. #xyz  
 

6. Deklaracja color: red; 

a. formatuje kolor czcionki na czerwono  
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b. formatuje kolor tła na czerwono  

c. jest równoważna deklaracji color: #F00;  

7. W środowisku graficznym kolor zapisany w trybie 

a. RGB określany jest  na podstawie składowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej 

b. RGB określany jest  na podstawie składowych: czerwonej, zielonej i czarnej 

c. CMYK określany jest  na podstawie składowych: cyjan, magenta, żółtej i czarnej 
 

8. W języku PHP instrukcje można umieszczać między znacznikami 

a. <?php ?> 

b. <? ?> 

c. <%php %> 
 

9.  Tekst /* lorem */ jest prawidłowym komentarzem  

a. w języku PHP 

b. w kaskadowych arkuszach stylów CSS 

c. w języku HTML 
 

10. W bazie danych 

a. klucz główny tabeli musi być polem unikatowym 

b. klucz główny tabeli musi być polem wymaganym 

c. jedynie klucz główny może być polem unikatowym 

 

 

………………………………………… 
Podpis 

 

 

 

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy dołączyć do pozostałych dokumentów rekrutacyjnych. 

 


