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Zadanie 48. 
Zaznacz znakiem X w odpowiedniej kolumnie, które zdanie jest prawdziwe, a które jest fał-
szywe. 

W pewnej firmie znajdują się m.in. komputery o następujących adresach IP: 

• komputer A: 10.20.30.40 / maska 255.255.0.0; 

• komputer B: 10.0.0.10 / maska 255.255.255.0; 

• komputer C: 1.2.3.4 / maska 255.255.255.0; 

• komputer D: 1.2.3.250 / maska 255.255.255.0. 

 P F 

Komputer A może być widoczny w sieci Internet pod innym adresem IP.   

Tylko dwa z wymienionych komputerów mogą mieć dostęp do sieci Inter-
net.   

Komputery A i B znajdują się w jednej podsieci.   

Komputery C i D muszą znajdować się w jednym budynku.   

Zadanie 49. 
Chmura obliczeniowa jest usługą polegającą na zdalnym udostępnieniu mocy obliczeniowej 
urządzeń IT, oferowaną przez zewnętrznego dostawcę. Oceń prawdziwość poniższych zdań, 
umieszczając znak X w odpowiedniej kolumnie tabeli. 

  P F 

A 
Z aplikacji i danych umieszczonych w chmurze można korzy-
stać z dowolnej lokalizacji i dowolnego sprzętu IT umożliwia-
jącego połączenie internetowe. 

  

B 

Użytkownik nie jest zobowiązany do zakupu licencji na opro-
gramowanie używane w chmurze i udostępniane przez dostaw-
cę, płaci jedynie za jego użycie (każdorazowo lub w formie 
abonamentu). 

  

C 
Użytkownik może zdalnie instalować w przydzielonych zaso-
bach chmury dowolne aplikacje i korzystać z nich tak jak na 
lokalnym komputerze.  

  

D 
Pula zasobów użytkownika (w tym: procesory, pamięć RAM, 
przestrzeń dyskowa) jest elastycznie skalowana w zależności 
od jego potrzeb i ograniczona tylko możliwościami dostawcy. 
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