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WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY 
DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 

 

ETAP REJONOWY 
 

BIAŁYSTOK, 6 LUTEGO 2018 
 
 
 
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. Co nie jest elementem wchodzącym w skład komputera PC? 

a) mikroprocesor 

b) chipset 

c) RAM 

d) wobulator 

2. Jaki typ algorytmu przedstawia poniższy schemat blokowy? 

 

a) iteracyjny 

b) rekurencyjny 

c) warunkowy 

d) liniowy 

3. Poprawny adres poczty elektronicznej to: 

a) nowy@ 

b) nowy@abc.pl 

c) nowy@abc. 

d) @nowy 
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4. Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy 

kroków? 

1. Rozpocznij algorytm 

2. Wprowadź zmienną: p 

3. Wprowadź zmienną: a 

4. Jeżeli a = 0, idź do kroku 3 

   w przeciwnym przypadku oblicz h = 2*p/a 

5. Wyświetl: h 

6. Zakończ algorytm 

a) jeden 

b) ilość jest uzależniona od wprowadzanych wartości zmiennej a 

c) dwa niezależne 

d) jeden, a w nim zagnieżdżony drugi 

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

poniższych haseł ma największą moc? 

a) mateuszek773 

b) MaTeUsZeK 

c) MatEu5z3k23# 

d) mateuszek 

6. Kod BCD (ang. Binary Coded Decimal) umożliwia binarny zapis liczb: 

a) dziesiętnych 

b) dwójkowych 

c) heksadecymalnych 

d) ósemkowych 

7. Z ilu pikseli składa się obwiednia ułożonego poziomo prostokąta, narysowanego 

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

pikseli? 

a) 50 

b) 15 

c) 26 

d) 30 
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8. Blok decyzyjny na schemacie blokowym algorytmu jest w kształcie: 

a) rombu 

b) równoległoboku 

c) owalu 

d) koła 

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

a) funkcjonalność pozwalająca na tworzenie animacji 

b) funkcjonalność pozwalająca na modyfikowanie wyglądu liter tekstu 

c) funkcjonalność pozwalająca na tworzenie wykresów z danych zapisanych w 

Excelu 

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

i przejrzysty sposób 

10. 10101010 w systemie dwójkowym to: 

a) 1010 w systemie szesnastkowym 

b) AA w systemie szesnastkowym 

c) 256 w systemie ósemkowym 

d) 256 w systemie dziesiętnym 

11. Domain Name System (DNS) jest to usługa, która umożliwia: 

a) domenowe nazewnictwo w systemie 

b) systemowe odtworzenie ustawień 

c) tłumaczenie adresów internetowych na adresy zrozumiałe przez sieć 

komputerową  

d) połączenie z siecią 

12. Jaki jest wynik przekształcenia dziesiętnego adresu IP 192.5.34.11 na postać 

dwójkową? 

a) 11000000.00001010.01000010.00001011 

b) 01001011.10010011.00111001.00110111 

c) 11000000.00000101.00100010.00001011 

d) 11000101.01010111.00011000.10111000 
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13. Jak się nazywa program lub urządzenie komputerowe służące do zabezpieczenia 

połączenia z Internetem poprzez blokowanie komunikacji w przypadku wykrycia 

prób włamania? 

a) antyspam 

b) firewall 

c) antywirus 

d) ad-blocker 

14. Mamy następującą listę przygotowaną w programie Microsoft Word: 

- liczba 

- 10 

- 50 

- 20 

- 100 

Jaka będzie kolejność elementów na liście po jej posortowaniu względem akapitów 

rosnąco przy założeniu, że typ danych to tekst? 

a) liczba, 10, 100, 20, 50 

b) liczba, 10, 20, 50, 100 

c) 10, 20, 50, 100, liczba 

d) 10, 100, 20, 50, liczba 

15. Adres IP 127.0.0.1 oznacza: 

a) adres rozgłoszeniowy (broadcast) 

b) adres strony google.com 

c) adres lokalnego komputera z którego właśnie korzystamy 

d) adres serwera DNS Google 

16. ROM to: 

a) pamięć stała komputera - skrót od Read Only Memory 

b) czas reakcji na żądanie odczytu z pamięci - skrót od Reaction Of Memory 

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

d) pamięć operacyjna komputera - skrót od Random Only Memory 
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17. Liczba 3742(8) w systemie dwójkowym będzie miała postać: 

a) 11111111110(2) 

b) 11111101010(2) 

c) 11111100010(2) 

d) 11111100000(2) 

18. Który z poniższych zestawów nie jest zestawem urządzeń wejściowych? 

a) klawiatura, kamera internetowa, ekran dotykowy 

b) odbiornik GPS, mikrofon, karta sieciowa 

c) skaner, drukarka, pióro świetlne 

d) mysz, czytnik linii papilarnych, karta pamięci 

19. Wskaż, jakiego koloru elipsą zaznaczono na poniższym wykresie jego legendę.  

 

a) czerwony 

b) żółty 

c) niebieski 

d) zielony 

20. Bajt to: 

a) Najmniejsza jednostka w komputerach (może przyjmować wartość 0 lub 1) 

b) Odpowiednik jednego znaku składający się z 8 bitów 

c) Jednostka składająca się z 8 elementów 

d) Jednostka prędkości transmisji danych 
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21. Co oznacza zapis =[wynagrodzenie]Arkusz1!$h$12? Wybierz najlepiej pasującą 

odpowiedź. 

a) połączenie komórki z tą formułą z komórką H12 z "wynagrodzenie", który jest 

arkuszem skoroszytu "Arkusza1" 

b) połączenie komórki z tą formułą z komórką H12 z arkusza "Arkusz1", który jest 

arkuszem skoroszytu "wynagrodzenie" 

c) połączenie arkusza "wynagrodzenie" z komórką H12 arkusza o nazwie 

"Arkusz1" 

d) połączenie arkusza "Arkusz1" z arkuszem "wynagrodzenie" 

22. Pamięć pewnego komputera zawiera 1024 komórek, składających się z 16 bitów 

każda. Jaka będzie pojemność tej pamięci w bajtach? 

a) 16 

b) 2048 

c) 16384 

d) 1024 

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

a) kod wykonywalny 

b) kod maszynowy 

c) kod wynikowy 

d) kod źródłowy 

24. W edytorze tekstu podczas tworzenia list wybierany jest tzw. punktor, czyli symbol 

używany do oznaczania pozycji nienumerowanej listy. Które z poniższych zdań 

najlepiej pasuje do określenia punktora? 

a) punktorem może być dowolny znak, ale nie może być obrazek 

b) punktorem może być litera, ale nie może być obrazek 

c) punktorem może być obrazek, ale nie może być litera 

d) punktorem może być zarówno dowolny znak, jak i obrazek 



8 
 

25. Trener przygotował arkusz do wyznaczania oceny zawodnika na podstawie liczby 

zdobytych punktów.  

 

Zastosował następujące kryteria: 

od 19 pkt - 6 

od 17 pkt - 5 

od 15 pkt - 4 

od 13 pkt - 3 

od 11 pkt - 2 

poniżej 11 pkt - 1 

Wskaż formułę, którą należy wpisać w komórkę C2 arkusza aby wyznaczyć ocenę. 

a) =JEŻELI(B2>19;6;JEŻELI(B2>17;5;JEŻELI(B2>15;4;JEŻELI(B2>13;3;JEŻELI(B2

>11;2;1))))) 

b) =JEŻELI(B2<=11;1;JEŻELI(B2<=13;2;JEŻELI(B2<=15;3;JEŻELI(B2<=17;4;J

EŻELI(B2<=19;5;6))))) 

c) =JEŻELI(B2>=19;6;JEŻELI(B2>=17;5;JEŻELI(B2>=15;4;JEŻELI(B2>=13;3;J

EŻELI(B2>=11;2;1))))) 

d) =JEŻELI(B2=19;6;JEŻELI(B2=17;5;JEŻELI(B2=15;4;JEŻELI(B2=13;3;JEŻELI(B2

=11;2;1))))) 

26. Co to jest CAPTCHA? 

a) technika sprawdzania, czy formularz wypełnia człowiek, czy robot 

b) technika sprawdzania, czy komputer jest wystarczająco wydajny 

c) rodzaj robaka 

d) rodzaj robota internetowego 
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27. Wortal to: 

a) serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe (dział 

aktualnych wiadomości, prognoza pogody, katalog stron WWW, czat, forum 

dyskusyjne), dostępny z jednego adresu internetowego 

b) serwis wyspecjalizowany, publikujący informacje z jednej dziedziny 

c) serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą 

tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z 

aplikacji 

d) serwis oferujący możliwość zamieszczania darmowych ogłoszeń lokalnych 

28. Aby można było wygenerować spis treści w edytorze tekstowym (Word, 

OpenOffice itp.) należy: 

a) koniecznie użyć wypunktowania lub numerowania 

b) zastosować style nagłówków do tekstu, który chcemy uwzględnić w tym spisie 

c) podzielić tekst na sekcje 

d) ponumerować strony 

29. Jednostką używaną do wyznaczania wydajności jednostki centralnej komputera, 

która określa liczbę milionów instrukcji wykonywanych w ciągu jednej sekundy 

jest: 

a) GB 

b) FLOPS 

c) MIPS 

d) GHz 

30. Kto z niżej wymienionych jest uważany za twórcę systemu operacyjnego 

GNU/Linux? 

a) Jacek Karpiński 

b) Steve Jobs 

c) Bill Gates 

d) Linus Torvalds 

 


