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WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

ETAP REJONOWY 

BIAŁYSTOK, 15 STYCZNIA 2019 R. 

 

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 

1. Sprawdź, czy test zawiera 21 strony. Ewentualny brak stron lub inne usterki związane z 

testem zgłoś Komisji. 

2. Przeczytaj uważnie każde pytanie. 

3. Pisz tylko długopisem, nie używaj korektora 

4. Jeśli się pomylisz, przekreśl złą odpowiedź i wpisz lub zaznacz właściwe rozwiązanie. 

5. Test, do którego przystępujesz zawiera 50 pytań. 

6. Za cały konkurs możesz uzyskać 50 punktów. 

7. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych, w tym 

kalkulatora. 

7. Na napisanie testu masz 90 minut. 

8. Powodzenia! 

 

 

 

 

KOD _______________________________________ 

ILOŚĆ PUNKTÓW ___________________________ 
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Pytanie 1 

Który z poniższych programów nie jest graficzną przeglądarką internetową? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. Edge 

b. Lynx 

c. Firefox 

d. Chrome 

Pytanie 2 

Dwudziestocyfrowa liczba binarna z 1 na najbardziej znaczącej pozycji będzie się składała w 

systemie szesnastkowym z ilu cyfr lub liter? 

Najbardziej znacząca pozycja liczby zapisanej w systemie binarnym, jest to pierwsza cyfra z 

lewej strony, np. pogrubiona jedynka dla liczby 1101. 

(wynik podaj tylko liczbą) 

 

Odpowiedź: ………………………………. 

Pytanie 3 

W uporządkowanej rosnąco tabeli znalezienie największego elementu można najprościej 

osiągnąć: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. wybierając pierwszy element 

b. porównując wszystkie elementy tabeli kolejno z wyznaczonym wcześniej minimum 

c. wybierając ostatni element 

d. porównując wszystkie elementy tabeli kolejno z wyznaczonym wcześniej maksimum 
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Pytanie 4 

Który z poniższych schematów blokowych jest poprawnie działającym programem 

sprawdzającym, czy podana liczba jest mniejsza, większa bądź równa zero? Wpisz 

odpowiedź a, b, c lub d 

 

 
 

 

Odpowiedź: ………………………………………. 

Pytanie 5 

Przykładem poprawnego adresu poczty elektronicznej jest: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. konkurs2018.pb.edu.pl 

b. konkurs@2018pb 

c. konkurs2018.pb@edu 

d. konkurs2018@pb.edu.pl 
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Pytanie 6 

Pamięć RAM występuje w: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. chrząstkach 

b. stawach 

c. kościach 

d. organach wewnętrznych 

Pytanie 7 

Bez zasilacza w obudowie komputera stacjonarnego PC można co najwyżej: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. nagrać za pomocą tego komputera płytę DVD 

b. połączyć się za pomocą tego komputera z siecią bezprzewodową 

c. położyć książkę na obudowie tego komputera 

d. odtworzyć za pomocą tego komputera film z nośnika USB 

Pytanie 8 

Pliki tekstowe mogą mieć rozszerzenia: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. txt, doc 

b. sys, bmp 

c. xls, exe 

d. txt, bmp 

Pytanie 9 

W schemacie blokowym algorytmu instrukcje wyboru przedstawiane są jako: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. owal 

b. sześciobok 

c. romb 

d. prostokąt 
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Pytanie 10 

Dany jest algorytm: 

Wejście 

a, b - liczby naturalne 

W algorytmie := - operacja podstawienia (staje się) 

 

K1:  Dopóki a ≠ b wykonuj krok K2  

K2:    jeżeli (a < b) to b := b - a 

       w przeciwnym przypadku a := a - b 

K3:  Wypisz a 

K4:  Zakończ 

 

Co powyższy algorytm wypisze w kroku K3? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. Najmniejszy wspólny dzielnik liczb podanych na wejściu 

b. Największy wspólny dzielnik liczb podanych na wejściu 

c. Najmniejszą wspólną wielokrotność liczb podanych na wejściu 

d. Największą wspólną wielokrotność liczb podanych na wejściu 

Pytanie 11 

Jeżeli w komórkach programu Excel znajdują się następujące wartości 

  
 

Która z podanych formuł zwróci wartość 20? 

 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. 

=A1-(B1/C1) 

b. 

=(SUMA(A1;B1)-2*B1)/C1 

c. 

=(A1-B1)+(B1-C1) 

d. 

=SUMA(A1;C1)-A1/B1 
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Pytanie 12 

Poniższy algorytm oblicza sumę: 

 
 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. suma = 12 + 22 + 32 + ... + n2 

b. suma = 10 + 21 + 32 + ... + nn-1 

c. suma = 11 + 22 + 33 + ... + nn 

d. suma = 21 + 22 + 23 + ... + 2n 

Pytanie 13 

Spośród poniższych jednostek informacji wskaż która jest największa? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. eksabajt 

b. petabajt 

c. terabajt 

d. kilobajt 

Pytanie 14 

Bez czego komputer nie może funkcjonować? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. portu USB 

b. pamięci operacyjnej 

c. czytnika DVD 

d. twardego dysku 

Pytanie 15 

Do czego służy nagłówek i stopka w programie Word: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. do wstawienia tylko elementów graficznych i multimedialnych 

b. do wstawienia tylko nazwy pliku automatycznie pobranego przez program 

c. do dodawania tylko przypisów 

d. do wstawiania np. tytułu dokumentu, daty i godziny, numeru strony 
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Pytanie 16 

Która z poniższych instrukcji sprawdza, czy a jest dzielnikiem liczby b? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. Czy b mod a = 0? 

b. Czy b / a = 0? 

c. Czy a mod b = 0? 

d. Czy a  / b = 0? 

Pytanie 17 

Czy i dlaczego można zapisać na karcie pamięci wirusa? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. tak - wirus jest programem i można go zapisać na karcie pamięci jak każdy inny program 

b. nie - wirusy nie przenoszą się między komputerami 

c. nie - wirus jest programem, który może być wyłącznie w pamięci operacyjnej 

d. nie - wirus przenosi się tylko przez pocztę elektroniczną 

Pytanie 18 

 
Jaką formułę należy wpisać w komórkę B2, aby za pomocą jednej formuły i kopiowania 

formuł, obliczyć całą tabliczkę mnożenia? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. =A$2*B$1 

b. =$A2*$B1 

c. =$A2*B$1 

d. =A$2*$B1 
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Pytanie 19 

Przeanalizuj poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków dla n>=2: 

K1:  Wczytaj liczbę n. 

K2:  Zmiennej p przypisz wartość 2. 

K3:  Jeśli p jest równe n, wtedy wypisz komunikat „tak” i zakończ działanie algorytmu.  

     W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku. 

K4:  Jeśli n mod p jest równe 0, wtedy wypisz komunikat „nie” i zakończ działanie algorytmu. 

K5:  Powiększ wartość zmiennej p o 1 i przejdź do kroku 3 

 

Gdzie: 

 zmienne n, p - liczby naturalne 
 operacja mod oznacza resztę z dzielenia, Np. 10 mod 3 = 1 

Na jakie pytanie odpowiada powyższy algorytm? 

 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. czy p jest liczbą pierwszą 

b. czy n jest liczbą pierwszą 

c. czy n jest dzielnikiem liczby p 

d. czy n i p mają największy wspólny dzielnik 

Pytanie 20 

Witając się z drugą osobą, podajemy sobie ręce. Jeśli wśród n osób każda chce się 

przywitać z każdą, to ile razy nastąpi uścisk dłoni? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. n2-n/2 

b. n*(n-1)/2 

c. n2/2 

d. n*(n-1) 

Pytanie 21 

Licencja na oprogramowanie otwarte wymusza dostarczanie: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. aplikacji do otwierania kodu licencyjnego 

b. aplikacji do otwierania plików źródłowych 

c. otwartego kodu licencyjnego 

d. otwartego kodu źródłowego 
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Pytanie 22 

Gdyby z procesora zabrano wentylator to: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. kursor myszy poruszałby się wolniej 

b. kursor myszy poruszałby się szybciej 

c. komputer po pewnym czasie mógłby się samoczynnie wyłączyć 

d. napęd DVD odtwarzałby filmy w przyspieszonym tempie 

Pytanie 23 

Którą z kompozycji wykona poniższy program? 

 
Wybierz jedną odpowiedź: 

a.  
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b.  

c.  

d.  
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Pytanie 24 

 
 

Masz arkusz kalkulacyjny z powyższymi danymi. Chcesz policzyć łączną wartość 

wynagrodzenia osób, które zarabiają powyżej 2000 zł. Która z poniższych formuł prawidłowo 

policzy powyższe zadanie? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. =LICZ.JEŻELI(C4:C9;">2000";C4:C9) 

b. =LICZ.JEŻELI(C4:C9;">2000") 

c. =SUMA.JEŻELI(C4:C9;>2000;C4:C9) 

d. =SUMA.JEŻELI(C4:C9;">2000") 

Pytanie 25 

Czytnik Blu-Ray potrafi: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. czytać płyty Blu-Ray, DVD, CD oraz dyskietki 3,5” 

b. czytać wyłącznie płyty Blu-Ray i DVD 

c. czytać wyłącznie płyty Blu-Ray 

d. czytać płyty Blu-Ray, DVD i CD 

Pytanie 26 

Wyznacz najmniejszą wartość z trzech liczb a, b oraz c korzystając z funkcji MIN(x, y), która 

zwraca mniejszą z liczb x i y. W odpowiedzi nie wpisuj spacji. 

 

Odpowiedź: ………………………………………... 
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Pytanie 27 

Wyobraź sobie, że w pewnym sklepie z zabawkami wygrałeś „koszyk zakupów”, którego 

zawartość nie może łącznie ważyć więcej niż 10 kg. Oto artykuły, z których możesz 

wybierać:  

 
Ponieważ wszystkie zabawki są dla Ciebie tak samo atrakcyjne, chcesz wybrać zabawki do 

koszyka tak, żeby ich łączna wartość była jak największa. Wybierasz jednak zabawki od 

najlżejszej do najcięższej, kontrolując jednocześnie masę zabawek w koszyku. W 

przypadku takiej samej masy zabawek wybierasz zabawkę droższą. Do koszyka możesz 

wkładać wielokrotnie tą samą zabawkę. Co znajdzie się w koszyku? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. lalka, mały miś, duży miś, klocki 

b. 10 lalek 

c. lalka 

d. rowerek i duży miś 
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Pytanie 28 

Jakie kolejno przekształcenia zostały zastosowane, by otrzymać z figury rysunek1 figurę 

rysunek2, a na końcu figurę rysunek3? 

 
Wybierz jedną odpowiedź: 

a. obrót o 180 stopni, następnie obrót w prawo o 90 stopni 

b. obrót w lewo o 90 stopni, następnie przerzuć w poziomie 

c. obrót w prawo o 90 stopni, następnie przerzuć 

d. przerzuć w poziomie, następnie obrót o 180 stopni 

Pytanie 29 

Który znacznik języka HTML domyślnie według standardu HTML5 zmieni krój czcionki na 

pogrubioną: 

Wybierz jedną odpowiedź  lub więcej: 

a. <header> 

b. <bold> 

c. <strong> 

d. <b> 

 

Pytanie 30 

Kombinacja klawiszy Ctrl+P spowoduje: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. cofnięcie ostatnio wprowadzonych zmian 

b. usunięcie aktualnie otwartego dokumentu 

c. wydrukowanie aktualnie otwartego dokumentu 

d. zapisanie aktualnie otwartego dokumentu 
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Pytanie 31 

Przeanalizuj, co wykona poniższy program? 

 
Wybierz jedną odpowiedź: 

a. narysuje okrąg 

b. narysuje dwa okręgi obok siebie 

c. narysuje dwa okręgi jeden na drugim 

d. narysuje łamaną 

Pytanie 32 

Jakich znaków nie zawiera standardowy kod ASCII? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. cyfr i znaków interpunkcyjnych 

b. znaku '@' (tzw. małpy) 

c. liter dużych i małych 

d. polskich znaków diakrytycznych 

Pytanie 33 

Każdą liczbę całkowitą dodatnią n możemy zapisać jako sumę różnych potęg liczby 2.  

Przykłady:  

 11 = 1 + 2 + 8 = 2
0
 + 2

1
 + 2

3
  

 18 = 2 + 16 = 2
1
 + 2

4
 

Liczbę 23 zapisz jako sumę różnych potęg liczby 2.  

Wynik przedstaw w postaci sumy wartości potęg dwójki od najmniejszej do największej. 

Pomiędzy liczbami i operatorem + nie wstawiaj spacji. 

Dla przykładu:  Dla liczby 11 poprawnym wynikiem będzie 1+2+8 , Dla liczby 18 poprawnym 

wynikiem będzie 2+16  

 

Odpowiedź:   ………………………………………….. 
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Pytanie 34 

Poniższy algorytm liczy sumę cyfr z liczby podanej przez użytkownika. Uzupełnij brakujący 

blok odpowiednim wyrażeniem. 

W algorytmie operacja:  

 mod oznacza resztę z dzielenia,  
 div - dzielnie całkowite,  
 := - operacja podstawienia (staje się) 

Np.: 10 div 3 = 3, a 10 mod 3 = 1 

 
 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. x = x mod 10 

b. wynik = wynik mod 10 

c. wynik = wynik div 10 

d. x = x div 10 
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Pytanie 35 

Który z poniższych pędzli nie występuje w programie Paint? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. Pędzel do akwareli 

b. Pędzel do pasteli 

c. Pędzel kaligraficzny 

d. Pędzel olejny 

Pytanie 36 

Adresem bezwzględnym komórki w arkuszu kalkulacyjnym jest: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. A1 

b. $A$1 

c. A$1 

d. $A1 

Pytanie 37 

Co wykona poniższy program? 

 
Wybierz jedną odpowiedź: 

a. narysuje łamaną otwartą o dziesięciu bokach 

b. narysuje dziesięć kwadratów 

c. narysuje dziesięciokąt foremny 

d. narysuje gwiazdę o dziesięciu ramionach 
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Pytanie 38 

Który z wymienionych poniżej zapis dołączania obrazu do dokumentu HTML jest zgodny ze 

standardem HTML5: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. <img src="obraz.jpg" alt="Ładny obrazek" /> 

b. <img src="obraz.jpg" /> 

c. <img src=obraz.jpg alt=Ładny obrazek /> 

d. <img src=obraz.jpg /> 

Pytanie 39 

Przeanalizuj poniższy algorytm dla dodatniej liczby całkowitej n: 

 

jeżeli n = 1, to suma := 1 

w przeciwnym przypadku 

 suma := 1 + n 

 i := n - 1 

 dopóki i > 1 wykonuj: 

  suma := 1 + i*suma 

  i := i - 1 

 

Podaj wartość zmiennej suma po zakończeniu działania algorytmu dla n = 4. 

(wynik podaj tylko liczbą) 

 

Odpowiedź: …………………………………………... 

Pytanie 40 

Od ilości pamięci RAM w komputerze zależy: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. szybkość pisania na klawiaturze 

b. maksymalna szybkość nagrywania danych na płytę DVD 

c. maksymalna szybkość połączenia z Internetem 

d. szybkość wykonywania się większości programów 

Pytanie 41 

Który z poniższych nie jest systemem operacyjnym? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. Windows 10 

b. Windows 3.1 

c. Windows 5.4 

d. Windows ME 
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Pytanie 42 

Która z poniższych nie jest typem drukarki? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. laserowa 

b. impulsowa 

c. igłowa 

d. atramentowa 

Pytanie 43 

Nośnikiem pamięci zewnętrznej nie jest: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. dysk optyczny DVD 

b. dyskietka magnetyczna typu ZIP 

c. pamięć RAM  

d. pendrive 

Pytanie 44 

Który z poniższych zapisów wyznaczy najmniejszą wartość z trzech liczb a, b oraz c: 

Wybierz jedną odpowiedź lub więcej: 

a. 

JEŻELI (a < b) i (a < c) TO najmniejszy = a,  

W PRZECIWNYM PRZYPADKU TO 

       JEŻELI (b < c) TO najmniejszy = b,  

       W PRZECIWNYM PRZYPADKU TO najmniejszy = c 

b. 

JEŻELI (a < b) TO najmniejszy = a,  

W PRZECIWNYM PRZYPADKU TO 

   JEŻELI (b < c) TO najmniejszy = b,  

   W PRZECIWNYM PRZYPADKU TO najmniejszy = c 

c. 

JEŻELI (a < b) TO 

  JEŻELI (a < c) TO najmniejszy = a,  

  W PRZECIWNYM PRZYPADKU TO najmniejszy = c 

W PRZECIWNYM WYPADKU TO 

   JEŻELI (b < c) TO najmniejszy = b,  

   W PRZECIWNYM PRZYPADKU -> najmniejszy = c 

d. 

JEŻELI (a < b) i (a < c) TO najmniejszy = a,  

W PRZECIWNYM PRZYPADKU TO 

  JEŻELI (b < c) i (a < c) TO najmniejszy = b,  

  W PRZECIWNYM PRZYPADKU TO najmniejszy = c 
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Pytanie 45 

Przeanalizuj działanie poniższego algorytmu dla n=3: 

s := 1 

p := 1 

dla k := 1 ... n wykonuj: 

 s := s + p 

 dla i := 1 ... k wykonuj: 

  p := p * k 

 

 

Ile razy podczas wykonania algorytmu zmienna i przyjmie wartość 2? 

(wynik podaj tylko liczbą) 

 

Odpowiedź: …………………………………………….. 

Pytanie 46 

Który z poniższych fragmentów jest napisany zgodnie z zasadami edycji tekstów? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. Tomek chętnie poszedłby do szkoły, ale jest chory. 

b. Tomek chętnie poszedłby do szkoły,ale jest chory. 

c. Tomek chętnie poszedłby do szkoły , ale jest chory. 

d. Tomek chętnie poszedłby do szkoły ,ale jest chory. 

Pytanie 47 

W arkuszu kalkulacyjnym w komórce A1 znajduje się liczba 8, w komórce B1 znajduje się 9, 

w komórce C1 znajduje się 7. Co zwróci poniższa formuła   

=JEŻELI(A1>B1;JEŻELI(A1>C1;A1;C1);JEŻELI(B1>C1;B1;C1)) 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. 7 

b. 0 

c. 9 

d. 8 
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Pytanie 48 

Uczeń napisał program do konwersji liczb dziesiętnych na binarne według poniższego 

schematu: 

 

WPROWADŹ(liczba) 

DOPÓKI liczba <> 0 POWTARZAJ: 

 WYPISZ(liczba mod 2) 

 liczba := liczba div 2 

KONIEC 

 

Do programu wprowadził liczbę 211, po czym wypisany na ekranie kod binarny zamienił 

kalkulatorem na postać dziesiętną. Jaką wartość otrzymał? 

W algorytmie operacja:  

 :=  operacja podstawienia (staje się), 
 mod oznacza resztę z dzielenia,  
 div - dzielnie całkowite, np.: 10 div 3 = 3, a 10 mod 3 = 1 

 

Odpowiedź: ………………………………………………. 

Pytanie 49 

Który z podanych typów złośliwego oprogramowania ukrywa się w pożytecznych 

programach?  

Program ten po uruchomieniu, poza wykonaniem swoich czynności, uruchamia 

jednocześnie ukryty złośliwy kod. 

 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. bomby logiczne 

b. konie trojańskie 

c. robaki 

d. wirusy 
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Pytanie 50 

 
Przeanalizuj powyższy program. Jaki komunikat powinien zostać umieszczony w pustym 

miejscu algorytmu (w polu powiedz)? 

 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. Przynajmniej jedna z liczb jest parzysta 

b. Tylko jedna z liczb jest parzysta 

c. Tylko jedna z liczb jest nieparzysta 

d. Obie liczby są parzyste 

 


