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WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY 
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

 

ETAP WOJEWÓDZKI 
 

BIAŁYSTOK, 16 MARCA 2017 
 
 

1. <table> 

    <tr> 

        <th>1</th> 

        <th>2</th> 

        <th>3</th> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td>1</td> 

        <td>2</td> 

        <td>3</td> 

    </tr> 

</table> 

Powyższy kod w języku HTML stworzy tabelę składającą się z: 

a) 3 wierszy i 3 kolumn 

b) 3 wierszy i 2 kolumn 

c) 2 wierszy i 2 kolumn 

d) 2 wierszy i 3 kolumn 

2. Który z przedstawionych poniżej jest poprawnym znacznikiem języka HTML? 

a) [HTML] 

b) (HTML) 

c) {HTML} 

d) <HTML> 

  



2 
 

3. Co zwraca formuła 

=FRAGMENT.TEKSTU(B14;3;2) 

w arkuszu kalkulacyjnym? 

a) dodaje 2 znaki z tekstu znajdującego się w komórce B14, zaczynając od 3 

znaku 

b) zwraca 2 znaki z tekstu znajdującego się w komórce B14, zaczynając od 3 

znaku 

c) usuwa 2 znaki z tekstu znajdującego się w komórce B14, zaczynając od 3 

znaku 

d) zwraca 3 znaki z tekstu znajdującego się w komórce B14, zaczynając od 2 

znaku 

4. W jaki sposób w dokumencie HTML tworzy się znaczniki zamykające? 

a) za pomocą słowa kluczowego END 

b) poprzez dodanie znaku wykrzyknika ("!") po nazwie znacznika 

c) poprzez dodanie znaku wykrzyknika ("!") przed nazwą znacznika 

d) poprzez dodanie znaku ukośnika ("/") przed nazwą znacznika 

5. Co to jest kontener multimedialny? 

a) rodzaj systemu operacyjnego do tworzenia multimediów 

b) program służący do kodowania plików audio lub video 

c) format pliku komputerowego używanego do przechowywania danych takich 

jak sygnał m.in. audio lub video 

d) urządzenie służące do przechowywania plików audio/video 

6. Który z poniższych kodów dwójkowych umożliwia zapis liczby całkowitej ze 

znakiem? 

a) kod uzupełnień do 2 

b) kod Johnsona 

c) kod Graya 

d) naturalny kod binarny 

  



3 
 

7. Które z poniższych nie jest konieczne przy konfiguracji karty sieciowej, aby móc 

połączyć się z Internetem? 

a) maska podsieci 

b) adres IP komputera 

c) adres MAC 

d) adres bramy domyślnej 

8. Co wypisze algorytm, którego pseudokod pokazano poniżej? 

 

a) Średnią arytmetyczną wczytanych liczb (zero jest wliczane do średniej) 

b) Sumę arytmetyczną wczytanych liczb (zero jest wliczane do sumy) 

c) Średnią arytmetyczną wczytanych liczb (zero nie jest wliczane do średniej) 

d) Sumę arytmetyczną wczytanych liczb (zero nie jest wliczane do sumy) 

9. Palmtop to: 

a) miniaturowy komputer mieszczący się w dłoni 

b) komputer w obudowie wykonanej z drewna palmowego 

c) komputer umożliwiający oglądanie telewizji w standardzie nadawania PAL 

d) jeden z typów dotykowych paneli sterujących (rodzaj touchpad'a) 
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10. Co wypisze poniższy fragment programu? 

int MAX = 5; 

int SUMA = 0; 

int ILE = 0; 

 

for (int i = 0; i <= MAX - 4; i = i + 1) 

{ 

 SUMA = MAX - 4; 

 ILE = MAX - 3; 

 for (SUMA = 3; SUMA <= 4; SUMA = SUMA + 1) 

 { 

  if ((ILE == 0) && (MAX > 0)) 

   cout << "HELLO "; 

  else if (ILE < 4) 

   cout << "BYE "; 

  else 

   cout << "OK "; 

 } 

} 

SUMA = SUMA + ILE; 

cout << "SUMA " << SUMA << " ILE " << ILE << endl; 

a) OK OK OK OK SUMA 5 ILE 2 

b) BYE BYE OK OK SUMA 7 ILE 2 

c) OK OK BYE BYE SUMA 7 ILE 2 

d) BYE BYE BYE BYE SUMA 7 ILE 2 
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11. Dana jest poniższa funkcja rekurencyjna: 

int funkcja(int n) 

{ 

 if (n == 1) return 1; 

 if (n % 2 == 0) return 3*n + 2 + funkcja(n - 1); 

 if (n % 2 == 1) return 2 - 3*n + funkcja(n/2); 

} 

Co zwróci powyższa funkcja dla n = 5? 

a) 7 

b) 5 

c) -12 

d) -4 

12. Jaką operację wykonuje algorytm, którego schemat blokowy pokazano na rysunku? 

Uwaga: Symbol ← oznacza podstawienie, a symbol ↔ oznacza zamianę 

miejscami. 

 

a) sortowanie tablicy d w kolejności od elementu największego do najmniejszego 

b) sortowanie tablicy d w kolejności od elementu najmniejszego do największego 

c) znajdywanie w tablicy d elementu najmniejszego 

d) znajdywanie w tablicy d elementu największego 
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13. Dana jest poniższa funkcja rekurencyjna: 

void funkcja(char a, char b, int n) 

{ 

 if (n > 0) 

 { 

  cout << a; 

  funkcja(b, a, n - 1); 

  cout << b; 

 } 

} 

Co wypisze następujące wywołanie funkcji:  

funkcja('1','2',3) 

a) 222111 

b) 212121 

c) 121212 

d) 111222 

14. Która z poniższych aplikacji służy do odtwarzania plików multimedialnych? 

a) AVR 

b) MMC 

c) VOB 

d) VLC 

15. Komputer ma przypisany adres IPv4 postaci 192.168.63.2 z maską podsieci 

255.255.255.240. Który z poniższych adresów będzie poprawnym adresem bramy 

domyślnej dla tego komputera? 

a) 192.168.0.1 

b) 192.168.64.1 

c) 192.168.63.2 

d) 192.168.63.1 
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16. Za pomocą arkusza kalkulacyjnego próbowano obliczyć wyniki konkursu gry w 

kości. Zasady były następujące: każdy gracz rzucał 2-krotnie kostką sześcienną, na 

ogólny wynik składała się suma oczek z obu rzutów oraz premia - za każde 

wyrzucone 6 oczek - przyznawano dodatkowe 3 punkty, a za sumę oczek równą 10 

dodatkowo 1 punkt. Wskaż formułę liczącą wynik dla pierwszego gracza (komórka 

D2), którą później można by wykorzystać do obliczenia wyniku pozostałych graczy 

poprzez skopiowanie tej formuły do komórek D3, D4, D5 i D6. 

 

a) =SUMA(B2;C2;JEŻELI(B2=6;3;0) LUB JEŻELI(C2=6;3;0) LUB 

JEŻELI(SUMA(B2;C2)=10;1;0)) 

b) =SUMA(B2+C2;JEŻELI(B2=6;3;0);JEŻELI(C2=6;3;0);JEŻELI(SUMA(B2;C2)=10

;1;0)) 

c) =SUMA(B2;C2;JEŻELI(B2=6;3;0);JEŻELI(C2=6;3;0);JEŻELI(SUMA(B2+C2)=10

;1;0)) 

d) =SUMA(B2;C2;JEŻELI(B2=6;3;0);JEŻELI(C2=6;3;0);JEŻELI(SUMA(B2;C2)=10;1

;0)) 

17. Z jaką organizacją związane jest powstanie sieci WWW wraz z jego twórcą sir 

Timothy Berners-Lee? 

a) Naukową i Akademicką Siecią Komputerową NASK 

b) Instytutem Technologicznym w Massachusetts MIT 

c) Instytutem Inżynierów Elektryków i Elektroników IEEE 

d) Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN 

18. Która z poniższych konstrukcji języka HTML pozwoli wstawić obrazek? 

a) <src img="pies.jpg" alt="Piesek"> 

b) <img file="pies.jpg" alt="Piesek"> 

c) <img src="pies.jpg" alt="Piesek"> 

d) <img img="pies.jpg" alt="Piesek"> 
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19. Który z poniższych algorytmów nie jest algorytmem sortowania? 

a) sortowanie bąbelkowe 

b) sortowanie kubełkowe 

c) sortowanie pudełkowe 

d) sortowanie przez wstawianie 

20. Klaster komputerowy to: 

a) inaczej klasyczny komputer PC 

b) program komputerowy pozwalający podzielić dane na klasy 

c) komputer posiadający wysokiej klasy oprogramowanie 

d) grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą 

21. System operacyjny to: 

a) program komputerowy, który wykonuje rozmaite operacje na danych 

użytkownika 

b) podstawowy element na płycie głównej komputera 

c) oprogramowanie, które zarządza udostępnianiem zasobów komputera 

aplikacjom 

d) program komputerowy wspomagający lekarzy przy wykonywaniu operacji 

chirurgicznych 

22. Które znaczniki HTML określają strukturę dokumentu definiując nagłówek i ciało 

dokumentu? 

a) H1 i P 

b) HEADER i SECTION 

c) HTML i TEXT 

d) HEAD i BODY 

  



9 
 

23. Jakie wartości A i B powinien podać użytkownik programu, którego schemat 

blokowy pokazano poniżej, aby program wypisał kolejno liczby 49, 64? 

 

a) A=1, B=7 

b) A=7, B=2 

c) A=7, B=8 

d) A=8, B=7 

24. Jeden lub więcej wierszy tekstu stanowiących całość logiczną, zakończony znakiem 

nowego wiersza ("enter") to: 

a) strona 

b) akapit 

c) rozdział 

d) sekcja 
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25. Jakie warunki powinny być umieszczone w blokach warunkowych 1, 2 i 3, aby 

program wypisywał największą z podanych przez użytkownika różnych liczb? 

 

a) 1: A>B?, 2: B>C?, 3: B<C? 

b) 1: A<B?, 2: B>C?, 3: A>C? 

c) 1: A<B?, 2: B>C?, 3: A<C? 

d) 1: B<A?, 2: A>C?, 3: C<B? 
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26. Pewien tekst zaszyfrowano za pomocą znanego szyfru podstawieniowego. 

Wiadomo, że trzecia i dziewiąta litera tekstu oryginalnego to 'A'. Treść szyfrogramu 

to: XUJSNUXMJ. Jaki jest tekst oryginalny (zakładając, że użyto alfabetu 

łacińskiego)? 

a) OLAJELODA 

b) ALAMALODA 

c) ALAMAKOTA 

d) OLAMAKOTA 

27. Wartość liczby zapisanej w systemie szesnastkowym A6B(16) wynosi: 

a) 1010 0110 1011(2) 

b) 41652(6) 

c) 2668(10) 

d) 5154(8) 

28. Nazwa modem wywodzi się z dwóch słów angielskich związanych z procesem 

komunikacji. Jakie to słowa? 

a) coding i decoding 

b) modulation i demodulation 

c) modern maniacs 

d) molecule deminimizing 

29. Które z poniższych stwierdzeń nie opisuje systemu nazw domenowych DNS? 

a) DNS pozwala na zamianę nazwy domenowej na adres IP 

b) .fm to domena najwyższego poziomu nie przypisana żadnemu państwu, lecz 

wyłącznie stacjom radiowym 

c) .pl to domena najwyższego poziomu przypisana do Polski 

d) DNS pozwala na zamianę adresu IP na nazwę domenową 
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30. Mamy dany poniższy arkusz: 

 

Jaką formułę należy wprowadzić w komórce B2, żeby za pomocą kopiowania 

formuł wypełnić całą tabliczkę mnożenia i otrzymać następujący efekt: 

 

a) =A$2*B$1 

b) =A2*B1 

c) =$A2*B$1 

d) =$A2*$B1 

 


