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WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY 
DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 

 

ETAP WOJEWÓDZKI 
 

BIAŁYSTOK, 16 MARCA 2018 
 
 
 
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 30 pytań. 
5. Za cały konkurs możesz uzyskać 30 punktów. 
6. Podczas trwania konkursu możesz korzystać wyłącznie z przeglądarki 

internetowej. 
7. Nie wolno korzystać z żadnych zasobów lokalnych ani internetowych poza 

stroną konkursową. 
8. Na napisanie testu masz 90 minut. 
9. Powodzenia! 

 
 
 
 
 
 
 

KOD  _______________________________________  
 
 
ILOŚĆ PUNKTÓW  ___________________________  
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1. MBR (Master Boot Record) to: 

a) Główny sterownik pamięci operacyjnej na płycie głównej komputera 

b) Główny kontroler pamięci masowej 

c) Struktura zapisana w pierwszym sektorze dysku twardego m.in. zawierająca 

program rozruchowy 

d) Główny proces w systemie operacyjnym 

2. Który z poniższych formatów plików nie jest formatem pliku multimedialnego? 

a) omg 

b) mp4 

c) mkv 

d) avi 

3. W systemie plików nie występuje: 

a) folder 

b) plik 

c) teczka 

d) katalog 

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

 

a) 3 2 3 

b) 3 1 1 

c) 3 2 1 

d) 3 2 2 
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5. W arkuszu kalkulacyjnym następna kolumna po kolumnie Z ma symbol: 

a) Z1 

b) AA 

c) A 

d) nie można mieć więcej kolumn 

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

poda a=10 i b=9? 

 

a) PĘTLA1 PĘTLA3 PĘTLA2 

b) Nic nie zostanie wypisane 

c) PĘTLA3 PĘTLA2 

d) PĘTLA2 PĘTLA2 PĘTLA1 

7. Który z poniższych jest adresem wersji 4 protokołu IP? 

a) 8086:0212 

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

c) 192.168.265.11 

d) 192.168.12.11 
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8. Sieć komputerowa oparta o standard Bluetooth (802.15) to sieć: 

a) SAN 

b) MAN 

c) PAN 

d) LAN 

9. Bajt to: 

a) Jednostka prędkości transmisji danych 

b) Odpowiednik jednego znaku składający się z 8 bitów 

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

d) Urządzenie składające się z 8 elementów 

10. System liczbowy siedemnastkowy: 

a) taki system jest niemożliwy 

b) może używać symboli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G do zapisu liczb 

c) to inna nazwa systemu szesnastkowego 

d) wszystkie liczby zapisane w tym systemie są podzielne przez 17 

11. Sieć bezprzewodową potocznie nazywa się: 

a) wifi 

b) DVB 

c) fifi 

d) Wii 

12. Poprawny adres poczty elektronicznej to: 

a) nowy@abc.pl 

b) nowy@ 

c) nowy@abc. 

d) @nowy 

13. W schemacie blokowym blok wejścia-wyjścia służy do: 

a) rozpoczęcia algorytmu 

b) blokowania wejścia i wyjścia 

c) wprowadzania danych wejściowych i do wyprowadzania wyników 

d) określania warunku 
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14. Co otrzymamy, gdy poniższy algorytm uruchomimy dla wartości n równych 

kolejno: 7, 9, 79? 

 

a) FALSE FALSE FALSE 

b) TRUE FALSE TRUE 

c) FALSE TRUE FALSE 

d) TRUE TRUE TRUE 

15. Jaki wartości przyjmą zmienne x, y, z po realizacji ciągu instrukcji podstawienia: 

x=5; 

y=7; 

z=x; 

x=y; 

y=z; 

a) x=7, y=5, z=5 

b) x=5, y=5, z=5 

c) x=5, y=7, z=7 

d) x=7, y=7, z=7 

16. Który z poniższych zapisów przedstawia poprawny znacznik HTML? 

a) (BODY) 

b) {BODY} 

c) <BODY> 

d) [BODY] 
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17. Ile bajtów zajmie litera "W" zakodowana z użyciem UTF-16? 

a) 1 

b) 2 

c) 4 

d) zależy od pozostałej zawartości pliku tekstowego 

18. Dany jest następujący opis problemu: 

Ojciec ma syna, któremu daje przez 10 dni pieniądze w następujący sposób. 

Pierwszego dnia syn otrzymuje 2 złote, każdego następnego dnia otrzymuje dwa 

razy więcej niż w dniu poprzednim. Ile pieniędzy zaoszczędzi syn? 

Które z poniższych rozwiązań jest poprawne? 

a) krok 1: Rozpocznij algorytm 
krok 2: Przypisz i=0, kwota=2, 
suma=0 
krok 3: jeżeli i <=10 to 
przypisz suma = suma+kwota 
przypisz kwota = kwota*2 
zwiększ i o 1 
idź do kroku 3 
krok 4: zakończ algorytm 
 

b) krok 1: rozpocznij algorytm 
krok 2: przypisz i=1, kwota=2, 
suma=0 
krok 3: jeżeli i <=10 to 
przypisz kwota = kwota*2 
przypisz suma = suma+kwota 
zwiększ i o 1 
idź do kroku 3 
krok 4: zakończ algorytm 

c) krok 1: rozpocznij algorytm 
krok 2: przypisz i=1, kwota=2, 
suma=0 
krok 3: jeżeli i <=10 to 
przypisz suma = suma+kwota 
przypisz kwota = kwota*2 
zwiększ i o 1 
idź do kroku 3 
krok 4: zakończ algorytm 
 

d) krok 1: rozpocznij algorytm 
krok 2: przypisz i=1, kwota=2, 
suma=0 
krok 3: jeżeli i <=10 to 
przypisz suma = suma+kwota 
przypisz kwota = kwota*2 
idź do kroku 3 
krok 4: zakończ algorytm 

 

19. Jakiej pamięci nie znajdziemy w systemie komputerowym: 

a) pamięci absolutnej 

b) pamięci masowej 

c) pamięci operacyjnej 

d) pamięci nieulotnej 
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20. 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) GIMNAZJUM 

b) BLAHGWHWD 

c) HJNOBAKVN 

d) FHLMZYITL 

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

a) 10110000(2) 

b) 10010001(2) 

c) 00011100(2) 

d) 10100001(2) 

22. Procesor może być nazywany inaczej jako: 

a) Centralna jednostka obliczeniowa 

b) Mikrokod 

c) Jednostka 

d) Centralny system 

23. Który z poniższych znaczników jest poprawnym hiperłączem do strony znajdującej 

się na serwerze "www.bialystok.pl"? 

a) <A HREF="http://www.bialystok.pl/"> 

b) <A SRC="www.bialystok.pl"> 

c) <A HREF="www.bialystok.pl"> 

d) <A SRC="http://www.bialystok.pl/"> 
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24. Co należy wpisać w blok warunkowy i w blok operacyjny, aby na ekranie pojawiła 

się wartość 64. 

 

a) blok warunkowy: i<=b 

blok operacyjny: i = i+2 

b) blok warunkowy: i<b 

blok operacyjny: i = i+1 

c) blok warunkowy: i<=b 

blok operacyjny: i = i+1 

d) blok warunkowy: i<=a 

blok operacyjny: i = i+1 

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

a) 25 

b) 37 

c) 13 

d) 49 

  



9 
 

26. Odległością Hamminga dwóch liczb binarnych nazywa się liczbę pozycji bitowych, 

na których te dwie liczby binarne się różnią.  

Na przykład dla dwóch liczb: 1001 i 0111 odległość Hamminga wynosi 3, co 

można zauważyć na poniższym rysunku: 

1 0 0 1 
0 1 1 1 
======= 
R R R I 
gdzie R - oznacza, że wartości są różne, a I - że wartości są identyczne. 

Odległością Hamminga będzie zatem ilość znaków R w powyższym zapisie. 

Jaka będzie odległość Hamminga pomiędzy liczbami binarnymi, których 

reprezentacje dziesiętne wynoszą 120 i 67: 

a) 53 

b) 5 

c) 0 

d) 7 

27. Architektura najczęściej wykorzystywana we współczesnych komputerach PC to: 

a) punkt-punkt 

b) jednoszynowa 

c) dwuszynowa 

d) pamięciowo-centryczna 

28. Operator przypisania to operator, który: 

a) przypisuje zmiennej wartość 

b) powoduje wykonanie pętli w programie 

c) powoduje, że zmienna zostanie przeniesiona na dysk 

d) przypisuje zmiennej nazwę 

29. Jednostka wydajności procesora, wyrażana jako liczba operacji 

zmiennoprzecinkowych na sekundę to: 

a) 1 FLOPS 

b) 1 Hz 

c) 1 GHz 

d) 1 MIPS 
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30. Język programowania to: 

a) analiza i modelowanie obiektów i układów różnej natury 

b) usystematyzowany sposób przekazywania komputerowi poleceń do wykonania 

c) nieusystematyzowany sposób przekazywania komputerowi poleceń do 

wykonania 

d) zbiór słów, które może wypowiedzieć komputer 

 


