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Pytania z części egzaminu pisemnego kwalifikacji e.14  - CSS (8,4%) 

1 - Zadanie 4. 

Kaskadowe arkusze stylu tworzy się w celu 

A. ułatwienia formatowania strony. 
B. nadpisywania wartości znaczników już ustawionych na stronie. 
C. połączenia struktury dokumentu strony z właściwą formą jego prezentacji. 
D. blokowania jakichkolwiek zmian w wartościach znaczników już przypisanych w pliku 

CSS. 

2 - Zadanie 5. 

W podanej regule CSS h1 {color: blue} h1 oznacza 

A. klasę. 
B. wartośd. 
C. selektor. 

D. deklarację. 

3 - Zadanie 5. 

Wskaż sposób, w jaki należy odwoład się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się 
bezpośrednio w katalogu Strona? 

 

A. <link rel="stylsheet" type="text/css" href="./style/default.css" /> 
B. <link rel="stylsheet" type="text/css" href="C:/style/default.css" /> 
C. <link rel="stylsheet" type="text/css" href="...styledefault.css" /> 
D. <link rel="stylsheet" type="text/css" href="c:style/default.css" /> 

4 - Zadanie 6. 

Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu: 

http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-4.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-5.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/wskaz-sposob-w-jaki-nalezy-odwoac-sie.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-6_31.html
https://4.bp.blogspot.com/-7nA49YltXB8/V9rw0ZCYb1I/AAAAAAAAALg/dG6mNciGkmQytX92csk2yaVaj575q9VhACLcB/s1600/z1.png
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A. Jest to styl lokalny. 
B. Zdefiniowano dwie klasy. 
C. Akapit będzie transponowany na małe litery. 
D. Odnośnik będzie pisany czcionką 14 punktów. 

5 - Zadanie 5. 

Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu 

A. ułatwienia użytkownikowi nawigacji. 
B. uzupełnienia strony internetowej o treści tekstowe. 
C. przyspieszenia wyświetlania grafiki na stronie internetowej. 
D. definiowania sposobu formatowania elementów strony internetowej. 

6 - Zadanie 6. 

Które z poleceo w CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów? 

A. open 
B. import 
C. require 
D. include 

7 - Zadanie 7. 

Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje 

A. klasę. 
B. pseudoklasę. 
C. identyfikator. 
D. pseudoelement. 

8 - Zadanie 2. 

Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzid, że w przeglądarce 

http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-5_16.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-6_16.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-7_16.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-2_29.html
https://3.bp.blogspot.com/-9WidD0uA0Ok/V9rwAvoNqWI/AAAAAAAAALc/g8ZxaAWQ77kb3RiRRE9ArGj_4bfc8IMHACLcB/s1600/z1.png
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A. zostanie ustawiony dolny margines dla bloku B 
B. blok B będzie oddalony od bloku A o 20px 
C. blok A będzie przesunięty w lewo o 20px 
D. bloki A i B będą nachodzid na siebie 

9 - Zadanie 3. 

Aby ustawid czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystad właściwośd 

A. font-style: Verdana; 
B. font-name: Verdana; 
C. font-family: Verdana; 
D. font-weigth: Verdana; 

10 - Zadanie 4. 

Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski? 

A. div {background-color: blue;} 
B. div {border-color: blue;} 
C. div {shadow: blue;} 
D. div {color: blue;} 

11 - Zadanie 5. 

W zamieszczonym przykładzie pseudoklasahover sprawi, że styl pogrubiony będzie 
przypisany 

 

A. wszystkim odnośnikom odwiedzonym. 
B. wszystkim odnośnikom nieodwiedzonym. 
C. każdemu odnośnikowi niezależnie od aktualnego stanu. 
D. odnośnikowi, w momencie kiedy najechał na niego kursor myszy. 

12 - Zadanie 6. 

W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW należy wykorzystad 
właściwośd CSS o nazwie 

A. padding 
B. margin 
C. height 

http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-3_3.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-4_61.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-5_40.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-6_8.html
https://1.bp.blogspot.com/-HL70PmsfHcw/V9zGDHxQz0I/AAAAAAAAANY/kUY7rYW1B6QXVJuUZSiHe0qQgb7dLDMWQCLcB/s1600/z1.PNG
https://4.bp.blogspot.com/-M8F_4Rt0yk0/V9_giintX-I/AAAAAAAAASo/ZbNoIY25o1s2jBG2t2JcnLT3yOzqB_LOwCLcB/s1600/z1.png
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D. width 

13 - Zadanie 11. 

W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci 

 

A. szesnastkowej. 
B. dziesiętnej. 
C. CMYK 
D. HSL 

14 - Zadanie 3. 

W języku CSS właściwośd font-size przyjmuje, według słów kluczowych, wartości 

A. tylko big i small 
B. wyłącznie small, medium, large 
C. jedynie small, smaller, large, larger 
D. zezbioru xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large 

15 - Zadanie 4. 

W języku CSS, w celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między 
elementem a otaczającym go obramowaniem, należy użyd polecenia 

A. padding-top 
B. outline-top 
C. border-top 
D. local-top 

16 - Zadanie 6. 

Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy 
wielkośd czcionki zdefiniowad 

A. w pikselach. 
B. w procentach. 
C. w milimetrach. 
D. tylko znacznikami big i small. 

17 - Zadanie 6. 

Aby uzyskad efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyd właściwości 

A. letter-transform 

http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-11_16.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-3_17.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-4_17.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-6_17.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-6_15.html
https://3.bp.blogspot.com/-IPr8e3UBYpU/V9zAmBl97AI/AAAAAAAAANI/DRu8gst7vQcxrpq7RPU3zDb3cY2mozTFgCLcB/s1600/z1.PNG
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B. text-decoration 
C. letter-spacing 
D. text-space 

18 - Zadanie 7. 

Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że 

A. grafika tła będzie powtarzana (kafelki). 
B. tło strony będzie przewijane razem z tekstem. 
C. tło strony będzie stałe, a tekst będzie się przewijał. 
D. grafika tła będzie wyświetlona w prawym górnym rogu strony. 

19 - Zadanie 8. 

Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej 
lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę 

A. iConji. 
B. favicon. 
C. webicon. 
D. emoticon. 

20 - Zadanie 5. 

W języku CSS zapis 
h2 {background-color: green;} 
sprawi, że koloru zielonego będzie 

A. tło całej strony. 
B. czcionka nagłówka drugiego stopnia. 
C. tło tekstu nagłówka drugiego stopnia. 
D. czcionka każdego nagłówka na stronie. 

21 - Zadanie 6. 

W języku CSS, aby sformatowad tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne 
należy zastosowad atrybut 

A. text-align 
B. text-indent 
C. text-transform 
D. text-decoration 

22 - Zadanie 7. 

http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-7_15.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-8_15.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-5_48.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-6_28.html
http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-7_14.html
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W języku CSS zapis 
a[target="_blank"] {color: yellow;} 
sprawi, że kolor żółty przyjmie czcionka 

A. tekstu paragrafu. 
B. każdego odnośnika. 
C. odnośników, które otwierają się w osobnej karcie. 
D. odnośników, które otwierają się w tej samej karcie. 

23 - Zadanie 8. 

W języku CSS zapis 
p::first-line {font-size: 150%;} 
użyty na stronie, na której jest kilka paragrafów, a każdy z nich ma po kilka linii sprawi, ze 

A. pierwsza linia każdego paragrafu będzie miała mniejszą czcionkę niż następne linie. 
B. pierwsza linia każdego paragrafu będzie miała większą czcionkę niż następne linie. 
C. pierwszy paragraf na stronie będzie w całości miał powiększoną czcionkę. 
D. całośd tekstu paragrafu będzie powiększona o 150%. 

24 - Z5 
W języku CSS zapis w postaci: 
p {background-image:url("rysunek.png");} 
sprawi,że rysunek.png będzie 

A. tłem całej strony 
B. tłem każdego paragrafu 
C. wyświetlony obok każdego paragrafu. 
D. wyświetlony, jeśli w kodzie zostanie zastosowany znacznik img. 

25 - Z6 

W języku CSS,aby zdefiniowad niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się 
właściwośd  

A. line-spacing 
B. white-space 
C. word-spacing 
D. latter-space 

26 - z7 

\W języku CSS zdefiniowano formatowanie 

p > i {color:blue} 

Oznacza to,że kolorem niebieskim zostanie zapisany  

A. cały tekst paragrafu niezależnie od jego formatowania 
B. pochylony tekst paragrafu. 

http://egzamin-e14.blogspot.com/2016/09/zadanie-8_34.html
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C. cały tekst nagłówka niezależnie od od ich formatowania. 
D. pogrubiony tekst paragrafu. 

27 - Z8 

W języku CSS zapis postaci 

h1::first-letter{color: red} 

sprawi, że kolor czerwonego będzie  

A. Pierwsza linia paragrafu. 
B. tekst nagłówka pierwszego stopnia 
C. pierwsza litera nagłówka drugiego stopnia. 
D. pierwsza litera nagłówka pierwszego stopnia. 

 


