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WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY 
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

 

ETAP SZKOLNY 
 

BIAŁYSTOK, 24 LISTOPADA 2016 
 
 
 
INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 
 

1. Sprawdź, czy test zawiera 11 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki 
związane z testem zgłoś Komisji. 

2. Przeczytaj uważnie każde pytanie. 
3. Pisz tylko długopisem, nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl złą 

odpowiedź i wpisz lub zaznacz właściwe rozwiązanie. 
4. Test, do którego przystępujesz zawiera 35 pytań. 
5. Za cały konkurs możesz uzyskać 40 punktów. 
6. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z komputera ani żadnych 

innych pomocy naukowych, w tym kalkulatora. 
7. Na napisanie testu masz 90 minut. 
8. Powodzenia! 

 
 
 
 
 
 
 

KOD  _______________________________________  
 
 
ILOŚĆ PUNKTÓW  ___________________________  
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1. Dobierz pokazane poniżej symbole portów lub interfejsów do urządzeń 

zewnętrznych, które można za ich pomocą podłączyć do komputera. Dla każdego 

urządzenia wpisz numery co najmniej dwóch symboli portów.  

(6 punktów) 

a) drukarka 

b) mikrofon 

c) modem kablowy 

d) telefon komórkowy (smartfon) 

e) głośniki 

f) klawiatura 

Odpowiedzi: 

a)                                               

b)                                               

c)                                               

d)                                               

e)                                               

f)                                               

 
2. Który z poniższych elementów jest elementem płyty głównej? (1 punkt) 

a) Chipset 

b) Pendrive 

c) Sterownik karty graficznej 

d) Dysk twardy 

 

3. Które z poniższych twierdzeń nie pasuje do definicji urządzenia peryferyjnego?  

(1 punkt)  

a) urządzenie, które może przesyłać dane do komputera 

b) urządzenie, które może pobierać dane z komputera 

c) urządzenie zewnętrzne połączone z komputerem 

d) urządzenie w komputerze służące do zasilania innych urządzeń 
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4. Które z poniższych zdań charakteryzuje procesor? (1 punkt) 

a) Procesor to prosty element elektroniczny. 

b) Częstotliwość taktowania procesora wyraża się w voltach. 

c) Procesor nazywany jest również CPU, czyli centralną jednostką obliczeniową. 

d) Sposobu pracy procesora nie można definiować za pomocą programu. 

 

5. Jaka jednostka szybkości transmisji danych nie istnieje? (1 punkt) 

a) b/s 

b) bps 

c) baud 

d) bss 

 

6. Co jest najmniejszą jednostką informacji? (1 punkt) 

a) bit 

b) bajt 

c) giga 

d) mega 

 

7. Które z poniższych zdań charakteryzuje pamięci typu ROM? (1 punkt) 

a) Dane zapisane w ROM są ulotne i giną, gdy tylko zasilanie jest wyłączone. 

b) ROM umożliwia rozpoczęcie pracy komputera dzięki zapisanemu w niej 

programowi rozruchowemu. 

c) ROM jest to pamięć tylko do zapisu. 

d) Do pamięci ROM można dowolnie zapisywać dane. 

  



4 
 

 

8. Pamięci nieulotne są to pamięci, których zawartość nie ginie po wyłączeniu 

zasilania. Która z poniższych nie jest pamięcią nieulotną: 

a) RAM 

b) ROM 

c) Flash 

d) EPROM 

 

9. Które z poniższych zdań nie charakteryzuje pamięci RAM? (1 punkt) 

a) RAM to pamięć o dostępie swobodnym. 

b) Do pamięci RAM można zapisywać dane, jak również je odczytywać. 

c) Procesor wczytuje do niej program przed wykonaniem oraz przechowuje 

wyniki swoich obliczeń. 

d) Pamięć ta przechowuje informacje nawet po wyłączeniu zasilania. 

 

10. System operacyjny to jest: (1 punkt) 

a) oprogramowanie podstawowe zapisane w pamięci Flash. 

b) urządzenie do przeprowadzania operacji matematycznych. 

c) oprogramowanie zarządzające działaniem komputera ładowane z pamięci 

masowej. 

d) oprogramowanie ładowane z pamięci masowej służące do pracy biurowej. 

 

11.  Które z poniższych zdań nie charakteryzuje systemu operacyjnego? (1 punkt) 

a) System operacyjny organizuje sposób rozmieszczania danych na dysku.  

b) System operacyjny nie obsługuje urządzeń peryferyjnych. 

c) System operacyjny nie zajmuje się wyłącznie edytowaniem dokumentów 

tekstowych. 

d) System operacyjny steruje instalowaniem i uruchamianiem innych programów. 
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12. Które z poniższych zdań nie charakteryzuje sterownika? (1 punkt) 

a) Sterownik danego urządzenia należy zainstalować przed pierwszym użyciem 

tego urządzenia. 

b) Sterownik dla wszystkich urządzeń jest ten sam. 

c) Sterownik to program odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie m.in. 

karty graficznej. 

d) Sterownik to program odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie 

urządzeń peryferyjnych komputera. 

 

13. Na bazie którego z systemów operacyjnych został przygotowany system 

GNU/Linux? (1 punkt) 

a) Lunix 

b) Unix 

c) Windows 

d) MS-DOS 

 

14. Który z poniższych nie jest systemem operacyjnym? (1 punkt) 

a) Windows 

b) CP/M 

c) OM/G 

d) OS X 

 

15. Kto opracował architekturę współczesnego komputera (nazywaną od jego 

nazwiska), w której dane i kod programu przechowywane są w tej samej pamięci? 

(1 punkt) 

a) John von Neumann 

b) Alan Turing 

c) Steve Jobs 

d) Bill Gates 
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16. Ile różnych wartości może być przechowywanych w komórce pamięci o rozmiarze 

4 bitów? (1 punkt) 

a) 4 

b) 15 

c) 16 

d) 44 

 

17. Wartość liczby 1011101(2) po przeliczaniu na system dziesiętny wynosi? (1 punkt) 

a) 85 

b) 87 

c) 93 

d) 95 

 

18. Jaką wartość będzie miała liczba 124(10) zapisana w systemie dziesiętnym, po 

przeliczeniu na system binarny? (1 punkt) 

a) 1111101(2) 

b) 1111100(2) 

c) 1011100(2) 

d) 0110100(2) 

 

19. Która z poniższych nazw jest nazwą edytora tekstu? (1 punkt) 

a) Microsoft Worder 

b) WordPress 

c) OpenOffice Writer 

d) GNU Image Manipulation Program 
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20. Które z poniższych zdań nie charakteryzuje edytora tekstów? (1 punkt) 

a) Za pomocą edytora tekstu można kopiować, wycinać i wklejać wybrane 

fragmenty dokumentu. 

b) Za pomocą edytora tekstu można kolorować fragmenty dokumentu. 

c) Za pomocą edytora tekstu można odzyskiwać usunięte pliki, również 

nietekstowe. 

d) Za pomocą edytora tekstu można wyszukiwać i zmieniać fragmenty tekstu. 

 

21. Który z poniższych formatów, nie jest formatem edytora tekstu? (1 punkt) 

a) ODT 

b) DOC 

c) TXT 

d) DNG 

 

22. Co oznacza pojęcie „szeryf” w odniesieniu do kroju liter? (1 punkt) 

a) Szeryf to poprzeczne lub ukośne zakończenia kresek głównych liter. 

b) Szeryf to ozdobny ornament wokół liter w krojach pisma o stałej szerokości. 

c) Szeryf to krótkie kreski stosowane w wielu krojach pisma do zwiększenia 

czytelności. 

d) Szeryf to potoczna nazwa kroju liter, który jest stosowany w pismach 

sądowych. 
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23. Które z poniższych zdań nie charakteryzuje nagłówka w dokumencie tekstowym?  

(1 punkt) 

a) Nagłówek jest to część dokumentu tekstowego znajdująca się w górnej części 

strony. 

b) Teksty umieszczone w nagłówku ukazują się na kolejnych stronach sekcji 

dokumentu. 

c) W nagłówku można umieszczać wyłącznie tekst.  

d) W nagłówku można umieszczać zarówno tekst, jak i grafikę.  

 

24. Które z poniższych zdań nie charakteryzuje tabulacji w edytorze tekstu? (1 punkt) 

a) Tabulacja to mechanizm wbudowany w edytor tekstu, pozwalający wpływać na 

położenie fragmentu tekstu w wierszu. 

b) Tabulacja to mechanizm zewnętrzny edytora tekstu, pozwalający wpływać na 

położenie tekstu w systemie plików. 

c) Mechanizm tabulacji nie zadziała prawidłowo, jeżeli liczba znaczników na 

linijce nie będzie równa liczbie znaków tabulacji w wierszu. 

d) Mechanizm tabulacji zadziała prawidłowo, jeżeli liczba znaczników na linijce 

będzie równa liczbie znaków tabulacji w wierszu. 

 

25. Jak nazywa się część dokumentu tekstowego, w obrębie którego można stosować 

odrębne formatowanie? (1 punkt) 

a) Sesja. 

b) Sekcja. 

c) Obszar. 

d) Blok. 
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26. Które z poniższych zdań nie charakteryzuje korespondencji seryjnej w edytorze 

tekstu. (1 punkt)  

a) Korespondencja seryjna to technika tworzenia w edytorze tekstu 

jednobrzmiących dokumentów, różniących się jedynie zawartością kluczowych 

pól dokumentu, które są automatycznie wypełniane treścią pól pobieranych z 

zewnętrznej bazy danych. 

b) Korespondencja seryjna może służyć do tworzenia np. listów, etykiet czy 

kopert. 

c) Aby skorzystać z korespondencji seryjnej w dokumencie tekstowym należy 

najpierw scalić dokument główny ze źródłem danych, następnie przygotować 

treść dokumentu głównego, a na końcu stworzyć źródło danych. 

d) Korespondencja seryjna korzysta z zewnętrznego źródła danych. 

 

27. Który z poniższych programów nie jest arkuszem kalkulacyjnym? (1 punkt) 

a) Gnumeric 

b) Microsoft Excel 

c) OpenOffice Calc 

d) iCal 

 

28. Który z poniższych formatów, nie jest formatem arkusza kalkulacyjnego? (1 punkt) 

a) XLS 

b) ODT 

c) ODS 

d) SXC 
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29. Które z poniższych zdań nie charakteryzuje komórki arkusza kalkulacyjnego?  

(1 punkt) 

a) Adres komórki to numer kolumny i litera wiersza. 

b) Adres danej komórki nie może być zmieniony. 

c) Komórka jest podstawowym elementem arkusza kalkulacyjnego. 

d) Każda komórka w arkuszu ma swój własny, niepowtarzalny adres. 

 

30. Adres bezwzględny dla komórki A1 to: (1 punkt) 

a) A1 

b) $A1 

c) $A$1 

d) A$1 

 

31. Jak w arkuszu kalkulacyjnym nazywa się adresowanie, które pozwala arkuszowi na 

automatyczną zmianę adresów komórek występujących w formule kopiowanej do 

innych miejsc arkusza? (1 punkt) 

a) Adresowanie bezwzględne. 

b) Adresowanie względne. 

c) Adresowanie bezpośrednie. 

d) Adresowanie automatyczne. 

 

32. Jaką formułę należy wpisać, aby policzyć sumę zawartości komórek od A1 do A12? 

(1 punkt) 

a) Suma(A1:A12) 

b) =Suma(A1:A12) 

c) Suma(A1-A12) 

d) =Suma(A1-A12) 
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33. Aby automatycznie wyliczyć dodatek stażowy, uzależniony od ilości 

przepracowanych lat należy zastosować: (1 punkt) 

a) Funkcję JEŻELI 

b) Funkcję LICZ 

c) Funkcję LICZ.JEŻELI 

d) Funkcję LICZ.PUSTE 

 

34. Zakres komórek to obszar obejmujący prostokątny zbiór komórek leżących obok 

siebie. W jaki sposób określa się taki zakres? (1 punkt) 

a) A1+A12 

b) A1-A12 

c) A1*A12 

d) A1:A12 

 

35. Aby automatycznie wyliczyć ile razy wstępuje imię Jakub w kolumnie z imionami 

uczniów Twojej szkoły, należy zastosować: (1 punkt) 

a) Funkcję ZNAJDŹ 

b) Funkcję LICZ 

c) Funkcję LICZ.JEŻELI 

d) Funkcję LICZ.PUSTE 


