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Test B1 
1. Otwórz plik o nazwie arkusz odpowiedzi B1.docx. Następnie w pierwszym wierszu tabeli 

wpisz nazwę i wersję systemu operacyjnego, przy którym pracujesz. 

2. Sprawdź, ile pamięci RAM posiada komputer przy którym pracujesz. Zrzut ekranu umieść w 

odpowiednim miejscu w arkuszu odpowiedzi 

3. Utwórz skrót do folderu egzaminECDL 

4. Otwórz plik o nazwie word nowości.docx i w pierwszym wierszu wpisz swoje nazwisko. 

5. Przenieś zdanie Tekst został zaczerpnięty z pomocy programu Word na koniec dokumentu 

6. Zapisz plik word nowości.docx pod nazwą word 2013.docx w folderze Informatyka 

7. Wydrukuj zawartość pliku word 2013.docx do pliku PDF o nazwie word 2013.pdf w folderze 

Informatyka 

8. Skasuj folder Kopie 

9. Zmień nazwę folderu Motoryzacja na Samochody 

10. W folderze Wiersze utwórz folder o nazwie Fraszki 

11. Przenieś plik o nazwie rymowanki.docx do folderu Wiersze 

12. Skasuj plik o nazwie dowcip.txt 

13. Z pliku powerpoint.zip wyodrębnij plik o nazwie powerpoint.docx do folderu egzaminECDL 

14. Skompresuj plik beczka.docx do archiwum beczka.zip 

15. W arkuszu odpowiedzi wpisz nazwę najstarszego pliku (wskazówka: posortuj pliki względem 

daty modyfikacji i sprawdź, który z nich został utworzony najdawniej) 

16. W arkuszu odpowiedzi wpisz rozmiar oraz nazwę największego pliku z folderu egzaminECDL 

17. Sprawdź ile plików w folderze egzaminECDL ma nazwę zaczynającą się na literę p. Wpisz 

liczbę w arkuszu odpowiedzi. 

18. W arkuszu odpowiedzi wpisz ile jest wolnego miejsca na dysku twardym C:\ 

19. Zrób zrzut ekranu pulpitu i wklej go we właściwe miejsce w arkuszu odpowiedzi. 

20. W pomocy systemu Windows znajdź informacje „Jak używać paska zadań w systemie 

Windows 10”. Pierwsze zdanie wklej w arkuszu odpowiedzi w odpowiednim miejscu. 

Wskazówka: Windows 10 w przeciwnieństwie do starszych Windowsów nie posiada pomocy. 

Informacje należy znaleźć w Internecie wpisując w dowolnej wyszukiwarce odpowiednią 

frazę. 

21. Zapisz zmiany w pliku arkusz odpowiedzi B1.docx i go zamknij. 

22. Otwórz plik o nazwie krokodyl.docx oraz gryzoń.docx. Następnie przenieś zdjęcie chomika 

znajdujące się w pliku krokodyl.docx na sam koniec pliku gryzoń.docx. Zapisz zmiany w obu 

plikach i je zamknij. 

23. Skasuj plik o nazwie wiersze.docx (UWAGA: nie pomyl pliku wiersze.docx z folderem 

Wiersze) 

24. Zmień nazwę pliku word psikus.docx na word kawał.docx 

25. Otwórz notatnik, wpisz dzisiejszą datę (np. 25.02.2020) i zapisz plik pod nazwą data 

egzaminu.txt w folderze egzaminacyjnym. 
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