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WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

ETAP REJONOWY 
 

BIAŁYSTOK, 4 STYCZNIA 2017 
 
 
 
INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 
 

1. Sprawdź, czy test zawiera 8 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. Jak nazywa się typ wykresu, który rysuje poszczególne wartości za pomocą 

prostokątów? 

a) punktowy 

b) liniowy 

c) powierzchniowy 

d) słupkowy 

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

połączenia z Internetem poprzez blokowanie komunikacji w przypadku wykrycia 

prób włamania? 

a) ad-blocker 

b) antywirus 

c) firewall 

d) antyspam 

3. W jaki sposób nie da się sformatować komórki w Excelu? 

a) jako liczby 

b) jako grafika 

c) jako ułamek 

d) jako data 

4. Co to jest koń trojański w znaczeniu informatycznym? 

a) program, który sami zainstalowaliśmy w dobrej wierze, ale zamiast wykonywać 

zaplanowane działania, niszczy zawartość komputera 

b) program, który sam się kopiuje i zaraża inne komputery 

c) inna nazwa niechcianej poczty elektronicznej 

d) aplikacja służąca do usuwania natrętnych reklam ze stron internetowych 
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5. Przeglądając w eksploratorze plików zawartość folderu na dysku lokalnym 

znalazłaś/znalazłeś plik, do którego chcesz utworzyć skrót na pulpicie. Która z 

poniższych operacji pozwoli na wykonanie tego zadania? 

a) naciśnięcie prawym klawiszem myszki na pliku, wybranie opcji "kopiuj", a 

następnie kliknięcie prawym przyciskiem na pulpicie i wybranie opcji "wklej" 

b) przeciągnięcie pliku z okna eksploratora na pulpit 

c) naciśnięcie prawym klawiszem myszki na pliku, wybranie opcji "wytnij", a 

następnie kliknięcie prawym przyciskiem na pulpicie i wybranie opcji "wklej" 

d) przeciągnięcie pliku z okna eksploratora na pulpit przytrzymując prawy 

przycisk myszy podczas przeciągania, po czym wybranie opcji "utwórz skróty 

tutaj" 

6. Jeśli opublikujesz zdjęcie na portalu społecznościowym (np. Facebook) i potem 

wykasujesz je, to: 

a) po 10 dniach zostanie ono automatycznie usunięte z Internetu 

b) ktoś mógł je już zapisać na swoim komputerze - ale wtedy zostanie ona 

automatycznie skasowane z jego komputera jeśli wykasujesz je z portalu 

c) ktoś mógł je już zapisać na swoim komputerze - wtedy będzie on mógł 

korzystać z niego dalej bez Twojej wiedzy 

d) na pewno nikt go więcej nie zobaczy 

7. Sieć bezprzewodową potocznie nazywa się: 

a) wifi 

b) DVB 

c) fifi 

d) Wii 

8. Mocą hasła nazywa się jego odporność na złamanie poprzez odgadnięcie. Które z 

poniższych haseł ma największą moc? 

a) mateuszek 

b) MatEu5z3k23# 

c) MaTeUsZeK 

d) M@tEu5z3k 
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9. Która z poniższych nazw plików jest niepoprawna? 

a) plik.tekstowy.txt 

b) czy_to_plik.txt 

c) plik_tekstowy.txt 

d) czy_to_plik? 

10. Która z poniższych nazw nie jest nazwą systemu operacyjnego stosowanego w 

komputerach osobistych? 

a) MINIX 

b) macOS 

c) Microsoft Windows 

d) GUN/Lunix 

11. Do czego służy autofiltrowanie w Excelu? 

a) do sortowania zawartości względem automatycznie wybranego kryterium 

b) do wyboru wierszy tabeli na podstawie zawartości wybranych kolumn 

c) do automatycznego rozpoznawania zawartości 

d) do wyboru wierszy na podstawie automatycznie wygenerowanego filtra 

12. Do prezentacji nie można wstawić: 

a) pliku muzycznego 

b) obiektu WordArt 

c) obiektu ClipArt 

d) pliku wykonywalnego 

13. Co nie jest serwisem społecznościowym? 

a) instagram.com 

b) facebook.com 

c) twitter.com 

d) bing.com 

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

=SUMA(1;3;7;10) 

a) błąd - błędny zakres 

b) 21 

c) błąd - nie podano komórek do zsumowania 

d) 4 
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15. Poprawny adres poczty elektronicznej to: 

a) nowy@abc. 

b) @nowy 

c) nowy@abc.pl 

d) nowy@ 

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

a) Bill Gates 

b) Steve Jobs 

c) George Lucas 

d) John von Neumann 

17. Co może, a co nie może być używane jako punktor w listach? 

a) może być obrazek, ale nie może być litera 

b) może być dowolny znak, ale nie może być obrazek 

c) może być dowolny znak lub obrazek 

d) może być litera, ale nie może być obrazek 

18. Tworzysz arkusz kalkulacyjny służący do obliczania obwodu prostokąta na 

podstawie danych zapisanych w następujących komórkach: 

A1 - szerokość prostokąta, 

A2 - wysokość prostokąta. 

Która z poniższych formuł nie pozwoli na poprawne obliczenie obwodu 

prostokąta? 

a) =2*A1+A2 

b) =A1+A2+A1+A2 

c) =2*A1+2*A2 

d) =2*(A1+A2) 

19. Z ilu pikseli składa się prostokąt, który został narysowany poziomo liniami o 

grubości 1 piksela, i którego szerokość wynosi 10 pikseli, a wysokość 5 pikseli? 

a) 28 

b) 15 

c) 30 

d) 50 
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20. Jakie elementy przejścia slajdów można zmodyfikować przygotowują prezentację w 

PowerPoint? 

a) układ slajdu, dźwięk przejścia, czas trwania przejścia, moment przejścia 

b) rodzaj przejścia, dźwięk przejścia, czas trwania przejścia, moment przejścia 

c) rodzaj przejścia, dźwięk przejścia, moment przejścia, układ slajdu 

d) rodzaj przejścia, czas trwania przejścia, moment przejścia 

21. Który z poniższych pędzli nie występuje w programie Paint? 

a) pędzel do akwareli 

b) pędzel kaligraficzny 

c) pędzel olejny 

d) pędzel z włosia 

22. Procesor może być nazywany inaczej jako: 

a) Centralna jednostka obliczeniowa 

b) Centralny system 

c) Jednostka 

d) Mikrokod 

23. Której z poniższych formuł można użyć do obliczenia średniej 5 ocen 

umieszczonych w komórkach A1:A5 nie używając funkcji ŚREDNIA? 

a) =SUMA(A1:A5)*5 

b) =(MAX(A1:A5)-MIN(A1:A5))/5 

c) =(MIN(A1:A5)-MAX(A1:A5))/5 

d) =SUMA(A1:A5)/5 

24. Co to jest DPI? 

a) łączną liczbę pikseli obrazu 

b) liczba określająca gęstość punktową grafiki rastrowej 

c) liczba określająca ilość punktów w poziomie i w pionie w grafice rastrowej 

d) wartość średniej jasności obrazu rastrowego 
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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) 1,20 

b) 1,2 

c) 1/2 

d) 1 

26. Za pomocą jakich klawiszy zmienia się poziom na liście wielopoziomowej? 

a) Strzałka w prawo na poziom niższy, strzałka w lewo na poziom wyższy 

b) Nie da się tego zrobić klawiszami, a jedynie z poziomu menu 

c) Tab na poziom niższy, Shift-Tab na poziom wyższy 

d) Spacja na poziom niższy, backspace na poziom wyższy 

27. Co to jest SmartArt w pakiecie biurowym Microsoft Office? 

a) funkcjonalność pozwalająca na modyfikowanie wyglądu liter tekstu 

b) funkcjonalność pozwalająca na prezentowanie informacji (np. list) w estetyczny 

i przejrzysty sposób 

c) funkcjonalność pozwalająca na tworzenie animacji 

d) funkcjonalność pozwalająca na tworzenie wykresów z danych zapisanych w 

Excelu 

28. Czy można sortować zawartość arkusza w Excelu względem wielu kolumn i w 

różnej kolejności? 

a) można sortować tylko względem jednej kolumny 

b) można sortować względem wielu kolumn, każdą w dowolnej kolejności 

c) można sortować względem wielu kolumn, ale każdą w tej samej kolejności 
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29. Mamy następującą listę przygotowaną w programie Microsoft Word: 

liczba 

10 

50 

20 

100 

Jaka będzie kolejność po posortowaniu tej listy względem akapitów rosnąco 

traktując typ danych jako tekst? 

a) liczba, 10, 100, 20, 50 

b) 10, 20, 50, 100, liczba 

c) 10, 100, 20, 50, liczba 

d) liczba, 10, 20, 50, 100 

30. Który z poniższych systemów operacyjnych jest najstarszy? 

a) Unix 

b) MS-DOS 

c) macOS 

d) Microsoft Windows 

 


