Przykładowe pytania CSS
1) Za pomocą jakiego selektora można stworzyć czcionkę pochyloną „kursywę”
A) Font-style: oblique
B) font-style: italic;
C) text-style: italic;
2) Która własność CSSa kontroluje wielkość czcionki
A) text:size;
B) tont-size:
C) font-style
3) Która własność pozwala na ustalenie koloru tła
A) color
B) background-color
C) bgcolor
4) Aby zdefiniować odstęp między obramowaniem a zawartością elementu używamy własności
A) margin;
B) pudding;
C) margin 0 auto;
5) Która własność pozwala umieścić tekst na środku obiektu
A) margin: 0 auto
B) <center>
C) text-align: center
6) Czy i jak można zdefiniować element tak, by każdy wyraz zaczynał się z dużej litery?

A) Nie można tego zrobić w CSS
B) text-transform:capitalize
C) text-transform:uppercase
D) text-indent: 20px;
7) Jak zmienić kolor tekstu elementu?
A) color: red;
B) font-color: red;
C) font-style: red;
D) text-color:red;
8) Jak zmienić czcionkę elementu?
A) font: fmily;
B) font-family:
C) font:
D) text-family:
9) Która definicja jest poprawna dla pogrubienia wszystkich elementów <p> ?
A) p style="font-size:bold">
B) p {text-size:bold}
C) p {font-weight:bold}
D) #p {font-weight:bold}
10) Która własność CSSa kontroluje wielkość czcionki?
A) text-size: 20px;
B) font-size: 20px;
C) font-width: 20px;
D) font-weight: 20px;
11) Jak można wyświetlić odnośnik bez podkreślenia?
A) text-decoration: underline;
B) text-decoration: overline;
C) text-underline: none;
D) text-decoration: none;
12) Jak zrobić pogrubiony tekst?
A) text-weight: bold;
B) text-style: bold;
C) text-style: b;
D) text-weight: b;
13) Jak ustalić kursywę?
A) font-style: italic;
B) text-style:italic;
C) font-weight: italic;
D) font: i;

14) Do ustalenia kapitalików służy reguła?
A) font-style: capitalic;
B) font-variant: small-caps;
C) font-variant: capitalize;
D) font-style: small-caps;
15) Która reguła jest poprawna dla ustalenia odstępu pomiędzy wyrazami dla wszystkich
elementów h1
A) h1 { word-spacing: 12px;}
B) h1 { line-height: 12px;}
C) #h1 { word-spacing: 12px;}
D) #h1 { line-height: 12px;}
16) Czy i jak można zdefiniować element tak, by ustalić wcięcie akapitu ?
A) Nie można tego zrobić w CSS
B) text-transform:uppercase
C) text-transform:capitalize
D) text-indent: 20px;
17) Jak wyjustować tekst ?
A) text-align: center;
B) text-style:justify;
C) text-align: justify;
D) text-style: left;
18) własność text-shadow określa?
A) obramowanie elementu
B) rodzaj czcionki
C) typ czcionki
D) cień elementu
19) Jak zmienić czcionkę elementu?
A) font-family:
B) font: fmily;
C) font:
D) text-family:
20) Która definicja jest poprawna dla pogrubienia wszystkich elementów <p> ?
A) #p {font-weight:bold}
B) p style="font-size:bold">
C) p {text-size:bold}
D) p {font-weight:bold}
21) Która własność CSSa kontroluje grubość czcionki?
A) text-size: 20px;
B) font-size: 20px;
C) font-width: 20px;
D) font-weight: 700;
22) Jak można wyświetlić odnośnik bez podkreślenia?
A) text-decoration: underline;
B) text-decoration: overline;
C) text-decoration: none;
D) text-underline: none;;
23) Jak ustalić kursywę?
A) text-style:italic;
B) font-style: italic;
C) font-weight: italic;
D) font: i;
24) Do ustalenia kapitalików służy reguła?
A) font-variant: capitalize;
B) font-style: small-caps;
C) font-style: capitalic;
D) font-variant: small-caps;
25) Która reguła jest poprawna dla ustalenia odstępu pomiędzy wierszami dla wszystkich
elementów h1
A) h1 { word-spacing: 12px;}
B) h1 { line-height: 12px;}
C) #h1 { word-spacing: 12px;}
D) #h1 { line-height: 12px;}

26) Za pomocą której własności oznaczamy w CSS kolor czcionki
A) Color
B) text-color
C) font-color:
27) Jakiego polecenia musimy użyć w dokumencie HTML żeby odwołac się do zewnętrznego arkusza stylu.
A) <scr="np.nazwa pliku css"/>
B) <link rel="Stylesheet" type="text/css href="style.css">
C) <link rel="Stylesheet" href="style.css">
28) W którym miejscu w dokumencie HTML umieszczamy odnośnik do zewnętrznego arkusza styli
A) w sekcji head
B) w sekcji body
C) na górze dokumentu po znaczniku HTML
29) Który z poniższych kodów jest poprawny
A) {bgcolor=Black}
B) {background-color: black;}
C) {bgcolor: Black;}
30) Jak dodać kolor tła dla wszystkich <h1> elementów
A) all.h1 {background-color:#FFFFFF}
B) h1 {background-color:#FFFFFF}
C) #h1 {background-color:#FFFFFF}
31) Styl-pseudoklasa którya definiuje właściwości "najechanych" elementów, np. odnośników
A) a {
B) a hover {
C) a active {
D) a focus {
32) Jakiego polecenia musimy użyć, by zastosować obrazek jako tlo strony WWW.
A) <img scr="np.nazwa jakiegoś pliku graficznego"/>
B) body {background-image: url(obrazek.jpg);}
C) #body {background-image: url(obrazek.jpg);}
33) Jakiego polecenia użyjemy by tłem dla strony był pojedynczy obraz
A) overflow: hidden;
B) background-repeat: no-repeat;
C) position: static;
34) atrybut za pomocą którego możemy załączyć do elementów blokowych polecenie zawarte w <div>
A) class
B) #
C) Link
35) Jak wyświetlić link bez podkreślenia
A) a{text-decoration:none;}
B) a{ text-decoration:nounderline;}
C) a {display:none;}
36) Jak stworzyć tekst pogrubiony:
A) font-style: bold;
B) font-weight:bold
C) font: b;
37) Jakiej własności użyć jeżeli znacznik znajduje się po lewej stronie, a kolejne elementy strony otaczają go z
prawej
A) float: left
B) float: right
C) claar: both;
38) Która własność pozwala na położeniu <div> jednego pod drugim
A) float: bottom;
B) clear: both;
C) position: bottom;
39) Usunięcie czcionki pogrubionej uzyskami dzięki;
A) text-decoration: none;
B) font-weight: normal;
C) font-decoration: none
40) Za pomocą jakiej własności można ustalić początek tekstu z dużej litery
A) text-transform:capitalize;
B) nie da się tego ustawić za pomocą CSS
C) text-tranform: uppercase;

41) W składni CSS, element kt ry będzie formatowany to
A) znacznik
B) arybut
C) selektor
D) argument
42) Do określenia wysokości obiektu graficznego słuzy atrybut
A) width
B) height
C) border
D) colspan
43) Pozycjonowanie względem krawędzi okna lub innego elementu nadrzędnego to pozycjonowanie
A) relative
B) absolute
C) fixed
44) Pozycjonowanie tylko względem krawędzi okna to pozycjonowanie
A) relative
B) absolute
C) fixed
45) pozycjonowanie względem oryginalnego położenia to
A) relative
B) absolute
C) fixed
46) Atrybutu class można użyć w jednym dokumencie
A) wielokrotnie
B) jednokrotnie
C) tylko w modelu liniowym
D) nie wchodzi do specyfikacji języka HTML5
47) Położenie elementów strony w arkuszach stylu nie możemy definiować za pomocą atrybutu
A) z-index
B) float;
C) vertical-align
D) important
48) Parametr określający wyświetlanie elementu w bloku
A) display: inline;
B) display: block;
C) display: none;
D) display: list-item;
49) Parametr określający wyświetlanie elementu liniowo
A) display: inline;
B) display: block;
C) display: none;
D) display: list-item;
50) Parametr określający wyświetlanie elementu jako pozycja w liście
A) display: inline;
B) display: block;
C) display: none;
D) display: list-item;
51) Znacznik do którego ma być zastosowany styl, nazywamy
A) atrybutem
B) wartością
C) selektorem
D) właściwością
52) zapis <body style="background-color: #C0C0C0> określa definicję stylu
A) zewnętrznego
B) wewnętrznego
C) inline (lokalnego)
D) osadzonego w nagłówku
53) Podczas tworzenia kaskadowych arkuszy styli, możemy grupować znaczniki w
A) zbiory
B) klasy
C) bloki
D) maski

54) Struktura logiczna strony
A) określa typologię poszczególnych podstron
B) tworzy szczegółowy układ poszczególnych podstron, z projektami elementów graficznych i paletą barw
C) wskazuje drzewo katalogowe z poszczególnymi plikami składającymi się na zasoby strony internetowej
55) Struktura fizyczna
A) określa typologię poszczególnych podstron
B) tworzy szczegółowy układ poszczególnych podstron, z projektami elementów graficznych i paletą barw
C) wskazuje drzewo katalogowe z poszczególnymi plikami składającymi się na zasoby strony internetowej
56) Struktura graficzna strony
A) określa typologię poszczególnych podstron
B) tworzy szczegółowy układ poszczególnych podstron, z projektami elementów graficznych i paletą barw
C) wskazuje drzewo katalogowe z poszczególnymi plikami składającymi się na zasoby strony internetowej
57) Struktura logiczna strony internetowej to inaczej
A) brief
B) mapa strony
C) drzewo katalogowe
D) szblon strony
58) Drzewo url plików jest rezultatem
A) struktury logicznej
B) struktury fizycznej
C) struktury graficznej
D) palety barw
59) Głównym plikiem strony internetowej jest
A) index.html
B) style.css
C) baner.png
D) logo.jpg
60) Wskaż sposób w jaki należy się odwołać do pliku default.css jeśli index.html znajduje sie bezpośrednio w
katalogu Strona
A) <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/default.css"/>
B) <link rel="stylesheet" type="text/css" href="c:/style/default.css"/>
C) <link rel="stylesheet" type="text/css" href="...\style\default.css"/>
D) <link rel="stylesheet" type="text/css" href="c:\style/default.css"/>

61) Proces walidacji strony to
A) zespół działań mających na celu zwiększenie oglądalności
B) sprawdzanie jej w celu wyeliminowania błędów
C) publikowanie w sieci
D) promocja strony
62) Struktura logiczna witryny internetowej to
A) szata graficzna zgodna z makietą witryny
B) podział linków na wewnętrzne i zewnętrzne
C) struktura podstron z uwzględnieniem plików graficznych
D) rozkład poszczególnych podstron wzajemnie ze sobą powiązanych linkami.
63) Każda reguła w arkuszu CSS składa się z dwóch części:
A) deklaracii i przypisania.
B) selektora i wartości.
C) selektora i deklaracji.
D) właściwości i wartości.
64) W arkuszach CSS przesunięcie elementu względem jego oryginalnego położenia nazywamy
A) pozycjonowaniem względnym
B) pozycjonowaniem oryginalnym

C) pozycjonowaniem bezwzględnym
D) pozycjonowaniem stałym.
65) Zgodnie z hierarchią stylów CSS, która z metod definiowania wyglądu tego samego elementu

będzie miała pierwszeństwo wykonania?
A) styl lokalny
B) Zewnętrzny arkusz stylów
C) Wewnętrzny arkusz stylów.
D) Atrybuty prezentacyjne HTML.
66) W zewnętrznym arkuszu stylów zastosowano zapis: #grafika {position: absolute; right: 5Opx;
bottom: 8Opx;} Który fragment kodu HTML będzie formatowany tym stylem?
A) <img src="grafika.jpg"/>
B) <img id="grafika" src="grafika.jpg" />
C) <img clas="grafika" src="grafika.jpg" />
D) <a href="grafika">
67) Konsorcjum zajmujące się tworzeniem i rozwijaniem standard w sieciowych oraz

opracowywaniem rekomendacji określających poprawność kodów stron WWW
A) W3C
B) 3CSS
C) Total validator
D) TCO.
68) Tworząc listę w arkuszach CSS, możemy określić typ punktorów. Do typu punktorów nie
zaliczamy
A) disc
B) hebrew
C) marker
D) decimal.
69) W arkuszach CSS do określania sposobu pokazywania zawartości elementu służy atrybut
overflow. Wartość atrybutu ustalona jako scroll spowoduje
A) wyświetlenie suwak w do przesuwania zawartości
B) usunięcie niemieszczącej zawartości.
C) pokazywanie całej zawartości niezależnie od zdefiniowanego rozmiaru elementu
D) zmniejszenie zawartości elementu do zadeklarowanych rozmiarów.

70) Zastosowanie stylu przedstawionego na rysunku spowoduje
A) wyświetlenie zdefiniowanego elementu o charakterze bloku z obramowaniem w linii z innymi
elementami.

B) wyświetlenie zdefiniowanego elementu jako przycisku.
C) wyświetlenie zdefiniowanego elementu w bloku.
D) wyświetlenie zdefiniowanego elementu w linii z innymi elementami.
71) W arkuszach CSS, korzystając z atrybutu style, możemy dla dowolnego znacznika dodać określony

styl czyli zestaw właściwości z wartościami. Taka metoda to
A) online.
B) inline.
C) offline.
D) outline.
72) Aby zmienić rodzaj czcionki zastosujemy
A) font-face:
B) font-family:
C) text-family:
D) text-shadow
73) Do osadzenia czcionki w CSS zastosujesz selektor
A) font-face
B) @font-face
C) @font-family
D) font-famili
74) Ustawienie przeźroczystości elementu zastosujemy
A) filter : alpha(opacity=50;
B) opacity: 0.5;
C) filter-opacity:0.5;
D) text-shadow: 0.5;

75) Odstęp między wierszami w stylach CSS ustala
A) line-height:
B) letter-spacing
C) word-spacing
D) text-align
76) do usunięcia domyślnego wypunktowania list zastosujesz
A) font-style: none;
B) list-style-type:none;
C) list-type:none;
D) list-style:none;
77) do ustalenia wypunktowania listy w formie kwadratów służy
A) list-style-type: square;
B) font-style: square;
C) list-type: square;
D) list-style: square;
78) do ustalenia wypunktowania listy w formie obrazów służy
A) list-style-type: url(obraz.jpg);
B) list-style-image: url(obraz.jpg);
C) list-type: url(obraz.jpg);
D) list-style: url(obraz.jpg);
79) sposób umieszczenia wypunktowania określa
A) list-style-position:
B) list-style:
C) list-style-border:
D) list-type-position:
80) Górny margines elementu div ustalisz za pomocą?
A) margin-bottom:
B) margin:
C) margin-top:
D) margin:bottom;
81) Wewnętrzny margines ustalamy za pomocą własciwości
A) margin
B) padding
C) position
D) outline
82) Szerkość górnej krawedzi ustala reguła
A) border-width-top:
B) border-top-width:
C) border:
D) border-height-top
83) obramowanie w formie podwójnej lini ustalamy za pomocą właściwości
A) border-style: grove;
B) border-style: solid;
C) border-style:double;
D) border-style: two;
84) Zmianę koloru dolnej krawędzi div id="ramka" na czerwony określa reguła
A) bottom-color-border: red;
B) border-bottom-color: red;
C) border-color-bottom: red;
D) border: red;
85) Zaokrąglane narożniki określa właściwość
A) border-radius;
B) border-style-radius:
C) border-radius:
D) border-opacity:

