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WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

ETAP WOJEWÓDZKI 
 

BIAŁYSTOK, 26 KWIETNIA 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. Jakiej pamięci nie znajdziemy w systemie komputerowym: 

a) pamięci masowej 

b) pamięci nieulotnej 

c) pamięci absolutnej 

d) pamięci operacyjnej 

2. Pamięć komputera składa się z 1024 komórek po 16 bitów każda. Jaka jest 

pojemność pamięci w bajtach: 

a) 16 

b) 1024 

c) 2048 

d) 16384 

3. Kto jest właścicielem praw autorskich zakupionego w sklepie programu 

komputerowego? 

a) to zależy od ceny 

b) sklep 

c) producent 

d) kupiec 

4. Przenośne urządzenia elektroniczne, które umożliwiają korzystanie z Internetu, 

przeglądanie stron internetowych to: 

a) urządzenia peryferyjne 

b) urządzenia mobilne 

c) urządzenia dotykowe 

d) urządzenia internetowe 

5. Miara wydajności jednostki centralnej CPU komputera, która określa liczbę 

milionów instrukcji wykonywanych w ciągu sekundy to: 

a) 1 MIPS 

b) 1 FLOPS 

c) 1 bps 

d) 1 GHz 
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6. Do czego służy oprogramowanie OCR? 

a) umożliwia automatyczne rozpoznawanie tekstu 

b) zabezpiecza komputer przed wirusami 

c) wspomaga nagrywanie płyt CD i DVD 

d) nie ma czegoś takiego 

7. W arkuszu kalkulacyjnym następna kolumna po kolumnie Z ma symbol: 

a) Z1 

b) A 

c) AA 

d) nie można mieć więcej kolumn 

8. Dany jest następujący schemat blokowy: 

 

Ile razy wykona się instrukcja zamiany elementów tablicy zakładając, że tablica t 

wygląda następująco: [9, 3, 1, 7, 0]? 

Zmienna n określa rozmiar tablicy. 

a) a. 8 

b) b. 7 

c) c. 5 

d) d. 6 
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9. Która z poniższych definicji pasuje do pojęcia „bajt”? 

a) jest najmniejszą jednostką danych 

b) jest montowany wewnątrz komputera 

c) składa się z jednego bitu 

d) można za jego pomocą zakodować jeden znak 

10. Różnica symetryczna (XOR) opisana jest następującym schematem: 

    XOR 

a b a XOR b 

0 0       0 

0 1       1 

1 0       1 

1 1       0 

Jaki będzie wynik operacji XOR dla następujących wartości: 

11000101001011 

10101011011000 

a) 11101110010010 

b) 01101110010011 

c) 11101110010011 

d) 01101110010010 

11. Które z poniższych zadań nie jest wykonywane przez router bezprzewodowy? 

a) utworzenie lokalnej sieci bezprzewodowej 

b) połączenie sieci bezprzewodowej z Internetem 

c) optymalizacja oprogramowania 

d) zabezpieczanie sieci lokalnej poprzez filtrowanie ruchu (firewall) 

12. Która z poniższych nazw plików jest niepoprawna? 

a) plik*tekstowy.txt 

b) plik...tekstowy.txt 

c) plik.tekstowy.txt 

d) plik_tekstowy.txt 
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13. Który z poniższych znaczników HTML pozwoli na wstawienie obrazka na stronę? 

a) <OBRAZEK "obrazek.jpg"> 

b) <IMG SRC="obrazek.jpg"> 

c) <IMG PIC="obrazek.jpg"> 

d) <PIC SRC="obrazek.jpg"> 

14. Dany jest algorytm zapisany następującą listą kroków: 

k1: rozpocznij algorytm 

k2: do zmiennej x przypisz pierwszy element tablicy 

k3: do zmiennej y przypisz wartość 1 

k4: dla i = 2, 3, ..., n: 

    jeśli x >= tablica[i], to 

         do zmiennej x przypisz wartość tablica[i] 

         do zmiennej y przypisz wartość i 

k5: zakończ algorytm 

Jakie będą wartości zmiennych x oraz y zakładając, że zmienna tablica wygląda 

następująco: [1, 8, 5, 2, 1, 6, 8]. 

Zmienna n oznacza rozmiar tablicy. 

a) x = 8 y = 2 

b) x = 1 y = 1 

c) x = 8 y = 7 

d) x = 1 y = 5 

15. Programem do edytowania grafik nie jest: 

a) Adobe Reader 

b) Paint 

c) GIMP 

d) Photoshop 

16. Które z poniższych urządzeń nie jest związane z zapewnieniem poprawnego 

działania sieci komputerowej? 

a) switch 

b) wobulator 

c) router 

d) hub 
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17. Bluetooth to: 

a) technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu wykorzystująca 

laser 

b) technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu wykorzystująca 

połączenie kablowe 

c) technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy 

urządzeniami elektronicznymi wykorzystująca fale radiowe 

d) technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu wykorzystująca 

podczerwień 

18. Który algorytm sortowania został przedstawiony przy pomocy poniższej listy 

kroków? 

k1: rozpocznij algorytm 

k2: dla j = 1, 2, ..., n-1 wykonuj kroki k3...k5 

k3: przypisz wartość j do zmiennej pmin 

k4: dla i = j+1, j+2, ..., n 

    jeśli tab[i] < tab[pmin], to przypisz wartość i do zmiennej pmin 

k5: zamień ze sobą wartości tab[j] i tab[pmin] 

k6: zakończ algorytm 

Zmienna n oznacza rozmiar tablicy tab. 

a) sortowanie przez wybór 

b) sortowanie bąbelkowe 

c) sortowanie przez wstawianie 

d) sortowanie zwariowane 

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

połączenia z Internetem poprzez blokowanie komunikacji w przypadku wykrycia 

prób włamania? 

a) antyspam 

b) antywirus 

c) firewall 

d) ad-blocker 
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20. Dana jest następująca tablica [2, 3, 4, 5, 6, 1]. 

Który kod z podanych poniżej przekształci ją do postaci: [1, 2, 3, 4, 5, 6]? 

Zmienna n oznacza rozmiar tablicy. 

a) k1: rozpocznij algorytm 

k2: do zmiennej x przypisz wartość ostatniego elementu tablicy 

k3: dla i = n-1, n-2, ..., 1: 

    do tablica[i+1] przypisz wartość tablica[i] 

k4: do tablica[1] przypisz wartość zmiennej x 

k5: zakończ algorytm 

b) k1: rozpocznij algorytm 

k2: do zmiennej x przypisz wartość pierwszego elementu tablicy 

k3: dla i = 2, 3, ..., n: 

    do tablica[i] przypisz wartość tablica[i+1] 

k4: do tablica[n] przypisz wartość zmiennej x 

k5: zakończ algorytm 

c) k1: rozpocznij algorytm 

k2: do zmiennej x przypisz wartość ostatniego elementu tablicy 

k3: dla i = n, n-1, ..., 1: 

    do tablica[i] przypisz wartość tablica[i+1] 

k4: do tablica[1] przypisz wartość zmiennej x 

k5: zakończ algorytm 

d) k1: rozpocznij algorytm 

k2: do zmiennej x przypisz wartość pierwszego elementu tablicy 

k3: dla i = 1, 2, ..., n: 

    do tablica[i] przypisz wartość tablica[i+1] 

k4: do tablica[n] przypisz wartość zmiennej x 

k5: zakończ algorytm 
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21. Dany jest następujący schemat blokowy: 

 

ile razy wykona się instrukcja podstawienia do zmiennej wynik, przy założeniu, że 

tablica a wygląda następująco: [4, 6, 2, 1, 3]? 

Zmienna n określa rozmiar tablicy. 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 
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22. Do odczytu i zapisu danych w napędach CD, DVD, Blue Ray wykorzystuje się: 

a) Fale radiowe 

b) Podczerwień 

c) Głowicę magnetyczną 

d) Laser 

23. W sieci komputerowej wiele urządzeń może jednocześnie wymieniać dane. W jaki 

sposób urządzenia są jednoznacznie identyfikowane? 

a) wykorzystując długość kabla sieciowego 

b) wykorzystując adres, będący liczbą 

c) wykorzystując wielkość monitora 

d) wykorzystując długość fali radiowej 

24. Liczba 1111111 zapisana w systemie dwójkowym po przeliczeniu na system 

szesnastkowy ma wartość: 

a) AF 

b) 7F 

c) 8F 

d) 11 

25. Który z poniższych jest poprawnym znacznikiem HTML? 

a) <HTML> 

b) {HTML} 

c) (HTML) 

d) [HTML] 

26. Liczba 123 zapisana w systemie szesnastkowym ma wartość dziesiętną: 

a) 291 

b) 290 

c) 321 

d) 123 

27. Ile jest bitów w 12 bajtach: 

a) nie da się policzyć 

b) 96 

c) 8 

d) 12 
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28. Który z poniższych znaczników jest poprawnym hiperłączem do głównej strony 

znajdującej się na serwerze "www.bialystok.pl"? 

a) <A SERVER="www.bialystok.pl"> 

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

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

d) <A SRC="http://www.bialystok.pl/"> 

29. Dlaczego nie można siedzieć przy komputerze bez przerwy wiele godzin? 

a) długie siedzenie przed komputerem powoduje, że może on się popsuć 

b) a właśnie że można - niczym to nie grozi 

c) czym dłużej pracuje komputer tym bardziej się nagrzewa - może w końcu 

spowodować pożar 

d) takie siedzenie męczy wzrok i kręgosłup i może im zaszkodzić jeśli trwa zbyt 

długo 

30. Obecny rok zapisany w systemie szesnastkowym to: 

a) 2018 

b) 7E2 

c) 7E1 

d) 11111100010 

 


