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WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY 
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

 

ETAP REJONOWY 
 

BIAŁYSTOK, 8 LUTEGO 2017 
 
 
 
INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 
 

1. Sprawdź, czy test zawiera 9 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 30 pytań. 
5. Za cały konkurs możesz uzyskać 30 punktów. 
6. Podczas trwania konkursu możesz korzystać wyłącznie z dozwolonego 

oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Oprogramowanie dozwolone 
to: edytor tekstu (w tym Microsoft Word i OpenOffice.org Writer), arkusz 
kalkulacyjny (w tym Microsoft Excel i OpenOffice.org Calc) oraz program do 
tworzenia prezentacji (w tym Microsoft PowerPoint i OpenOffice.org Impress). 

7. Na napisanie testu masz 90 minut. 
8. Powodzenia! 

 
 
 
 
 
 
 

KOD  _______________________________________  
 
 
ILOŚĆ PUNKTÓW  ___________________________  
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1. Domain Name System (DNS) jest to usługa, która umożliwia: 

a) tłumaczenie adresów internetowych na adresy zrozumiałe przez sieć 

komputerową  

b) systemowe odtworzenie ustawień 

c) domenowe nazewnictwo w systemie 

d) połączenie z siecią 

2. Który z plików jest biblioteką systemową (biblioteką dołączaną dynamicznie)? 

a) z rozszerzeniem INI 

b) z rozszerzeniem DLL 

c) z rozszerzeniem MPG 

d) z rozszerzeniem VOB 

3. Która z poniższych nazw plików jest niepoprawna? 

a) plik_tekstowy.txt 

b) czy_to_plik? 

c) czy_to_plik.txt 

d) plik.tekstowy.txt 

4. Szyfr Cezara polega na zastąpieniu każdej litery tekstu jawnego inną literą, która 

jest odległa od niej o wartość klucza. Jeśli algorytm wskazywałby na pozycję, która 

wychodzi poza ostatnią literę w alfabecie, to przechodzi się na początek alfabetu. 

Jak będzie wyglądał szyfrogram, jeżeli tekst jawny to "GIMNAZJUM", wartość 

klucza wynosi 13 i używamy alfabetu łacińskiego (26 znaków) i szyfrowanie 

wykonamy dwukrotnie z tym samym kluczem? 

a) HJNOBAKVN 

b) FHLMZYITL 

c) BLAHGWHWD 

d) GIMNAZJUM 

5. Kto jest uważany za twórcę koncepcji funkcjonowania współczesnego komputera? 

a) George Lucas 

b) Steve Jobs 

c) John von Neumann 

d) Bill Gates 
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6. Jednostką używaną do wyznaczania wydajności jednostki centralnej komputera, 

która określa liczbę milionów instrukcji wykonywanych w ciągu jednej sekundy 

jest: 

a) GB 

b) GHz 

c) MIPS 

d) FLOPS 

7. Co nie jest elementem wchodzącym w skład komputera PC? 

a) RAM 

b) wobulator 

c) chipset 

8. Co zostanie wyświetlone w komórce, do której wpisano następującą formułę: 

=SUMA(1;3;7;10) 

a) błąd – nie podano komórek do zsumowania 

b) 4 

c) 21 

d) błąd – błędny zakres 

9. Urządzenie służące do zapisu i odczytu danych wykorzystujące nośnik 

magnetyczny to: 

a) pamięć SDRAM 

b) karta pamięci SD 

c) twardy dysk HDD 

d) twardy dysk SSD 

10. Zarządzanie procesami, pamięcią i wejściem/wyjściem to: 

a) zadania wykonywane przez system operacyjny 

b) zadania wykonywane przez pamięć cache 

c) zadania wykonywane przez pamięć operacyjną 

d) zadania wykonywane przez oprogramowanie biurowe 
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11. Który z poniższych jest adresem wersji 4 protokołu IP? 

a) b8:27:eb:95:29:8f 

b) 8086:0212 

c) 192.168.265.11 

d) 192.168.12.11 

12. Plik tekstowy z programem zapisanym w pewnym języku programowania to: 

a) kod maszynowy 

b) kod wynikowy 

c) kod wykonywalny 

d) kod źródłowy 

13. Co wykorzystuje do swego działania monitor LCD? 

a) lampę kineskopową 

b) ciekłe kryształy 

c) komory z plazmą 

d) laser półprzewodnikowy 

14. ROM to: 

a) czas reakcji na żądanie odczytu z pamięci – skrót od Reaction Of Memory 

b) pamięć stała komputera – skrót od Read Only Memory 

c) ilość wolnego miejsca w pamięci – skrót od Room Of Memory 

d) pamięć operacyjna komputera – skrót od Random Only Memory 

15. W programie Microsoft Excel kombinacja klawiszy służąca do utworzenia nowego 

wiersza w tej samej komórce (wprowadzenia "entera" do komórki) to: 

a) Alt + Enter 

b) Ctrl + Enter 

c) Spacja 

d) Shift + Enter 
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16. Dyskowym systemem plików nie jest: 

a) NTFS 

b) EEPROM 

c) FAT32 

d) ext4 

17. Wartość liczby 1101(3) po przeliczaniu na system dziesiętny wynosi? 

a) 37 

b) 49 

c) 13 

d) 25 

18. Blok wejścia/wyjścia danych na schemacie blokowym algorytmu jest w kształcie: 

a) koła 

b) owalu 

c) równoległoboku 

d) trójkąta prostokątnego 

19. Jak się nazywa program lub urządzenie komputerowe służące do zabezpieczenia 

połączenia z Internetem poprzez blokowanie komunikacji w przypadku wykrycia 

prób włamania? 

a) firewall 

b) antyspam 

c) ad-blocker 

d) antywirus 
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20. Przeanalizuj poniższy schemat blokowy. Ile razy użytkownik będzie podawał 

(zgadywał) liczbę? 

  

a) aż poda liczbę n równą k 

b) aż poda liczbę k równą n 

c) n razy 

d) k razy 

21. Przeanalizuj poniższy schemat blokowy. Ile razy zostanie wypisany komunikat 

„Super” jeżeli użytkownik poda a = 21 i b = 2? 

 

a) 2 

b) 1 

c) 3 

d) 0 
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22. Kod BCD umożliwia binarny zapis liczb: 

a) ósemkowych 

b) dwójkowych 

c) heksadecymalnych 

d) dziesiętnych 

23. Co nie jest urządzeniem wyjściowym komputera? 

a) ploter 

b) drukarka 

c) skaner 

d) monitor LCD 

24. Przeanalizuj poniższy schemat blokowy. Co zostanie wypisane, jeżeli użytkownik 

poda a=10 i b=9? 

 

a) PĘTLA3 PĘTLA2 

b) PĘTLA2 PĘTLA2 PĘTLA1 

c) PĘTLA1 PĘTLA3 PĘTLA2 

d) Nic nie zostanie wypisane 
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25. Komórkę sformatowano jako wartość liczbową z dwoma miejscami dziesiętnymi. 

W jaki sposób zostanie wyświetlona jej zawartość, gdy wpiszemy tam 1,2? 

a) 1,2 

b) 1/2 

c) 1,20 

d) 1 

26. Przeanalizuj poniższy schemat blokowy. Co wypisze przedstawiony algorytm? 

 

a) 3 2 2 

b) 3 2 1 

c) 3 1 1 

d) 3 2 3 

27. Urządzenie, które usprawnia wymianę danych pomiędzy procesorem a pamięcią 

RAM to: 

a) koprocesor 

b) EPROM 

c) ROM 

d) cache 
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28. Interfejs to: 

a) program służący do przechwytywania prywatnych wiadomości użytkowników 

portalu Facebook 

b) proces kształtowania cyfrowego modelu twarzy za pomocą interpolacji 

c) urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które 

bez niego nie mogą ze sobą współpracować 

d) urządzenie komputerowe do badania zjawiska interferencji fal 

elektromagnetycznych 

29. Jaką wartość będzie miała liczba A1(16) po przeliczeniu na system binarny? 

a) 10100001(2) 

b) 10110000(2) 

c) 00011100(2) 

d) 10010001(2) 

30. Co będzie wypisane w poniższym arkuszu w komórce B6 po skopiowaniu do niej 

zawartości komórki B2, w której znajduje się następująca formuła: 

=JEŻELI(A2>A9;"tak";"nie") 

 

a) 0 

b) nie 

c) tak 

d) komórka pozostanie pusta 


