
1 
 

 
 

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

ETAP SZKOLNY 
 

BIAŁYSTOK, 15 LISTOPADA 2016 
 
 
 
INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 
 

1. Sprawdź, czy test zawiera 10 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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I 

 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

 

1. Co przedstawia poniższy obrazek? (1 punkt) 

a) płytę główną 

b) kartę rozszerzeń 

c) procesor 

d) moduł pamięci 

 

2. Co znajduje się na poniższym zdjęciu? (1 punkt) 

a) pamięć flash USB 

b) karta sieci bezprzewodowej USB 

c) moduł pamięci RAM 

d) procesor 

 

3. Dobierz nazwy portów lub interfejsów do pokazanych poniżej symboli: (6 punktów) 

a) USB 

b) mikrofon 

c) głośniki 

d) Bluetooth 

e) sieć przewodowa Ethernet 

f) sieć bezprzewodowa 

Odpowiedzi: 

I.                                               

II.                                               

III.                                               

IV.                                               

V.                                               

VI.                                               
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4. Które z poniższych zdań definiuje pulpit: (1 punkt) 

a) Miejsce, gdzie można umieszczać wyłącznie ikony programów 

b) Miejsce, gdzie nie można umieszczać ikon programów 

c) Powierzchnia robocza na ekranie monitora niewidoczna po uruchomieniu 

komputera 

d) Powierzchnia robocza na ekranie monitora widoczna po uruchomieniu 

komputera, gdzie można umieszczać ikony programów 

 

5. Co to jest urządzenie peryferyjne? (1 punkt)  

a) inna nazwa urządzenia wejściowego 

b) inna nazwa urządzenia wyjściowego 

c) urządzenie zewnętrzne połączone z komputerem 

d) urządzenie wewnętrzne w komputerze 

 

6. Co to jest urządzenie wejściowe? (1 punkt) 

a) urządzenie do wprowadzania danych do komputera 

b) urządzenie do wyprowadzania danych z komputera 

c) urządzenie znajdujące się w pobliżu komputera 

d) urządzenie znajdujące się daleko od komputera 

 

7. Które z poniższych jest urządzeniem wyjściowym: (1 punkt) 

a) klawiatura 

b) mysz 

c) trackball 

d) ploter 
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8. Które z poniższych jest urządzeniem wejściowym: (1 punkt) 

a) monitor 

b) mikrofon 

c) drukarka 

d) słuchawki 

 

9. System operacyjny to jest: (1 punkt) 

a) rodzaj ikony na ekranie komputera 

b) urządzenie do przeprowadzania operacji 

c) oprogramowanie zarządzające działaniem komputera 

d) oprogramowanie do przygotowania prezentacji 

 

10. Które z poniższych, nie jest nazwą systemu operacyjnego? (1punkt) 

a) MS Windows  

b) MS-DES 

c) Mac OS X 

d) Linux 

 

11. Plik to jest: (1 punkt) 

a) ikona na pulpicie 

b) zbiór danych, który ma nazwę i jest przechowywany na dysku 

c) grupa folderów zebrana w jednym miejscu 

d) efekt działania plotera 

 

12. Program komputerowy to jest: (1 punkt) 

a) ciąg poleceń zapisanych w zrozumiały dla komputera sposób w celu 

rozwiązania jakiegoś zadania 

b) inne określenie pojęcia „hardware” 

c) plik zawierający muzykę 

d) rodzaj urządzenia podłączanego do wejścia USB 
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13. Które z poniższych zdań najlepiej opisuje folder? (1 punkt) 

a) Folder zawiera tylko podkatalogi, w których znajdują się pliki i kolejne 

podkatalogi. 

b) Folder zawiera tylko pliki, w których znajdują się tylko kolejne pliki.  

c) Folder zawiera zarówno pliki, jak i podkatalogi, w których znajdują pliki i 

kolejne podkatalogi. 

d) Folder zawiera tylko podkatalogi, w których znajdują się tylko kolejne 

podkatalogi.  

 

14. Do przeglądania dowolnej strony w Internecie nie jest konieczny: (1 punkt) 

a) komputer z dostępem do Internetu 

b) przeglądarka internetowa 

c) adres strony 

d) program graficzny 

 

15. Który z poniższych programów nie jest przeglądarką internetową: (1 punkt) 

a) Chrome 

b) Opera 

c) Thunderbird 

d) Firefox 

 

16. Adresy stron szkół i uczelni wyższych zazwyczaj zawierają domenę: (1 punkt) 

a) .gov 

b) .com 

c) .edu 

d) .org 
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17. W adresie e-mail nie może znajdować się: (1 punkt) 

a) kropka 

b) cyfra 

c) spacja 

d) wielka litera 

 

18. Wysyłając e-mail musimy obowiązkowo podać: (1 punkt) 

a) imię i nazwisko odbiorcy 

b) temat korespondencji 

c) adres e-mail odbiorcy 

d) ulicę, numer domu i numer mieszkania odbiorcy 

 

19. Netykieta oznacza zbiór zasad posługiwania się pocztą elektroniczną i korzystania 

z Internetu. Podczas korzystania z poczty elektronicznej, które z poniższych zasad 

należą do netykiety? (1 punkt) 

a) List powinien być w całości napisany wielkimi literami 

b) List powinien zawierać zwroty grzecznościowe 

c) Nie należy wpisywać tematu listu 

d) Należy rozsyłać internetowe łańcuszki 

 

20. Który z poniższych programów nie jest komunikatorem internetowym? (1 punkt) 

a) Gadu-Gadu 

b) Skype 

c) Irfan 

d) AOL Instant Messenger 
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21. Które z poniższych narzędzi, nie jest narzędziem z edytora graficznego Paint?  

(1 punkt) 

a) Ścieżka 

b) Zaznaczenie rozmyte 

c) Zaznaczenie dowolnego kształtu 

d) Zaznaczenie prostokątne 

 

22. Klawiatura nie zawiera: (1 punkt) 

a) klawiszy alfanumerycznych 

b) klawiszy funkcyjnych 

c) klawiszy strzałek 

d) klawiszy formułowych 

 

23. Klawisz „Control” (Ctrl) służy do: (1 punkt) 

a) Wprowadzenia jednej z „polskich liter” (np. „ą” lub „ł”) 

b) Wpisania małej litery 

c) Wpisania wielkiej litery 

d) Wywołania specjalnej funkcji 

 

24. Edytor graficzny to: (1 punkt) 

a) Użytkowy program komputerowy służący do tworzenia i modyfikacji plików 

graficznych 

b) Ogólna nazwa programów komputerowych służących do tworzenia i edycji 

wykresów 

c) Program, za pomocą którego można tylko przygotować prezentacje graficzne 

d) Program, za pomocą którego można rysować i drukować wyłącznie wykresy 
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25. Który z poniższych programów nie jest edytorem graficznym? (1 punkt) 

a) Paint 

b) Photoshop 

c) Photopa 

d) Gimp 

 

26. Który z poniższych formatów, jest formatem graficznym? (1 punkt) 

a) BMP 

b) DOC 

c) XLS 

d) PPT 

 

27. Które z poniższych zdań nie charakteryzuje Schowka? (1 punkt) 

a) Schowek to miejsce w pamięci operacyjnej komputera, gdzie dane są 

przechowywane i mogą być odczytane przez dowolny program 

b) Schowek to część pamięci komputera (specjalnie wydzielona), zarezerwowana 

w systemach operacyjnych na zapisywanie wskazanych przez użytkownika 

danych, które mogą być odczytywane przez losowy program 

c) Schowek umożliwia przenoszenie danych nie tylko w ramach jednego 

programu, ale między wszystkimi programami dostępnymi na komputerze 

 

28. Które z poniższych zdań dotyczy edytora tekstów? (1 punkt) 

a) Nie można poprawiać i zmieniać wyglądu tekstu przygotowanego raz 

dokumentu w edytorze tekstu 

b) Edytor tekstu służy do tworzenia i redagowania dokumentów tekstowych za 

pomocą komputera 

c) Utworzony z użyciem edytora tekstu dokument można przechowywać 

wyłącznie w pamięci operacyjnej komputera 

d) Utworzony z użyciem edytora tekstu dokument można wydrukować wyłącznie 

po zapisaniu go na dysku twardym 
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29. Który z poniższych programów nie jest edytorem tekstu? (1 punkt) 

a) Pages 

b) Keynote 

c) Writer 

d) Word 

 

30. Która z poniższych zasad jest regułą poprawnego wprowadzania tekstu? (1 punkt) 

a) Klawisz Enter służy do kończenia wcięcia pierwszego wiersza w akapicie 

b) Spacjami wstawiamy wcięcie pierwszego wiersza w akapicie 

c) Klawiszem Tab wstawiamy wcięcie pierwszego wiersza w akapicie 

d) Spacjami wyrównujemy tekst 

 

31. Które z poniższych zdań charakteryzuje „akapit”? (1 punkt) 

a) Początku akapitu nigdy nie wyróżniamy, robiąc wcięcie w pierwszym wierszu 

b) Ostatni wiersz akapitu często wyróżniamy pogrubieniem 

c) Akapit to fragment tekstu kończący się znakiem Enter 

d) Akapit można wyrównać tylko do lewej lub do prawej krawędzi 

 

32. Wyrównanie tekstu akapitu zarówno lewej, jak i prawej krawędzi to: (1 punkt) 

a) edytowanie 

b) justowanie 

c) kopiowanie 

d) kerning 
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33. Czasem zdarza nam się podczas pisania na klawiaturze, gdy naciśniemy Y to na 

ekranie pojawia nam się Z, a jak Z to Y. Jaka kombinacja klawiszy naprawi ten 

problem w systemie Windows? (1 punkt) 

a) Ctrl + Alt 

b) Alt + Shift 

c) Ctrl + Shift 

d) Ctrl + Shift + Alt 

 

34. Aby nie pozostawiać jednoliterowych spójników na końcu wiersza, należy zamiast 

zwykłej spacji, wstawić tzw. spację nierozdzielającą lub spację twardą. Jaki skrót 

klawiszowy wstawia taką spację? (1 punkt) 

a) Shift + spacja 

b) Ctrl + Shift + spacja 

c) Ctrl + spacja 

d) Ctrl + Alt + spacja 

 

35. Jak nazywa się umowa, która reguluje zasady użytkowania programu pobranego z 

Internetu? (1 punkt) 

a) umowa programowa 

b) umowa internetowa 

c) licencja 

d) licencjat 

 


