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WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA 
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ETAP REJONOWY 
BIAŁYSTOK, 13 GRUDNIA 2019 R. 

 
 
 
 
INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 
1. Sprawdź, czy test zawiera 17 stron. 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 30 pytań. 
6. Za cały konkurs możesz uzyskać 30 punktów. 
7. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z komputera ani 
żadnych innych pomocy naukowych, w tym kalkulatora. 
7. Na napisanie testu masz 90 minut. 
8. Powodzenia! 
 
KOD _______________________________________ 
ILOŚĆ PUNKTÓW __________________________ 
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Pytanie 1 

Zdanie „Wół utył i ma mały tułów” to: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. anagram  

b. po prostu zdanie  

c. palindrom  

d. algorytm  

 

 

Pytanie 2 

Ile operacji porównania (N > 0) będzie wykonanych w następującym algorytmie dla N = 9? 

WCZYTAJ (N) 

DOPÓKI (N>0) WYKONUJ: 

 N:=N-2 

W algorytmie: 

:= operacja podstawienia (staje się) 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. 4  

b. 6  

c. 5  

d. 9  

 

Pytanie 3 

W komórce A1 arkusza znajduje się data „28.02.2020”. Która z poniższych formuł spowoduje 

wypisanie w komórce A2 daty „01.03.2020”? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. =A1-01.03.2020  

b. =A1+01.03.2020  

c. =A1+1  

d. =A1+2  

 

Pytanie 4 

Do czego może służyć poniższy algorytm? 
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T - tekst do sprawdzenia, 

Zmiennej I przypisz wartość 1, natomiast zmiennej J wartość równą długości 

tekstu T 

Dopóki I jest mniejsze od J powtarzaj następujące czynności: 

 Jeżeli I-ta litera tekstu T jest różna od J-tej litery tekstu T, to 

wypisz „NIE” i zakończ algorytm 

 Zwiększ I o 1, zmniejsz J o 1 

Wypisz „TAK” i zakończ algorytm 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. do sprawdzania, czy tekst T jest w języku polskim  

b. do sprawdzania, czy tekst T jest algorytmem  

c. do sprawdzania, czy tekst T jest anagramem  

d. do sprawdzania, czy tekst T jest palindromem  

 

Pytanie 5 

Algorytm: 

K1: zmiennej s przypisz wartość 0 

K2: jeżeli n jest równe 0, to idź do kroku K6 

K3: zmiennej s przypisz wartość s + (n mod 10) 

K4: zmiennej n przypisz wartość n div 10 

K5: wróć do kroku K2   

K6: jeżeli s mod 3 = 0, to zwróć Prawda  

    w przeciwnym wypadku zwróć Fałsz 

W algorytmie użyte operatory mod i div oznaczają odpowiednio resztę z dzielenia i dzielenie 

całkowite.  

Na przykład 5 mod 2 = 1, 5 div 2 = 2, 6 mod 2 = 0, 6 div 2 = 3. 

Przeanalizuj powyższy algorytm i podaj jego wynik po zakończeniu działania dla n = 2758. 

Wybierz jedną odpowiedź: 

Prawda  

Fałsz  
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Pytanie 6 

Rozszyfruj skrót IP, stosowany m.in. w określeniu „adres IP”: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. Internet Protocol  

b. Internetowy i Poprawny  

c. Internetowa Przeglądarka  

d. Internet Packet  

 

Pytanie 7 

W komórce A2 podana jest data urodzenia pewnego ucznia. 

 

Jaką formułę należy wprowadzić w komórce B2, aby policzyć jego wiek? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

d.  
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Pytanie 8 

Przeanalizuj poniższy algorytm: 

 

W algorytmie := oznacza operację podstawienia ("staje się") 

Co wypisze powyższy algorytm? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. 5 4 3 2 48  

b. 5 4 3 2 24  

c. 5 4 3 48  

d. 5 4 3 24  
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Pytanie 9 

W grafice rastrowej: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. zaletą jest możliwość skalowania obrazu bez utraty jakości.  

b. każdy piksel ma jednoznacznie określony kolor.  

c. obraz pamiętany jest w postaci obiektów geometrycznych.  

d. zapisywane są pliki dźwiękowe.  

 

Pytanie 10 

Przeanalizuj poniższy algorytm. Co zrobi algorytm jeżeli użytkownik poda następujące 

wartości dla zmiennych: a = 2, b = -2? 

W algorytmie: 

 := oznacza operację podstawienia ("staje się") 

 != oznacza sprawdzenie, czy są różne 
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Wybierz jedną odpowiedź: 

a. Wypisze różnicę liczb a i b  

b. Wypisze sumę liczb a i b  

c. Zakończy algorytm po sprawdzeniu warunku  

d. Poprosi o kolejne wartości dla liczb a i b  

 

Pytanie 11 

Do czego służy adres IP? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. do wyszukiwania innych użytkowników w sieciach społecznościowych  

b. do konfigurowania karty graficznej  

c. do jednoznacznego identyfikowania węzłów w sieci lokalnej  

d. do obliczania odległości między urządzeniami w sieci rozległej  

 

Pytanie 12 

Poniższy algorytm sprawdza, czy zmienna o nazwie wyraz jest palindromem.  

W algorytmie: 

 := oznacza operację podstawienia ("staje się"), 

 wyraz[i] oznacza odwołanie do i-tej litery w wyrazie. 

Ile operacji porównania (wyraz[i] = wyraz[j]?) wykona poniższy algorytm dla zmiennej 

wyraz = czekolada? 
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Odpowiedź:  
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Pytanie 13 

Dana jest funkcja rekurencyjna Korale, której parametrem jest dodatnia liczba całkowita n. 

Korale(n) 

1.Jeżeli n = 1, to 

 1.1.nawlecz czarny koralik na prawy koniec sznurka, 

 1.2.zakończ działanie funkcji. 

2.Jeżeli n jest parzyste, to 

 2.1.wykonaj Korale(n/2), 

 2.2.nawlecz biały koralik na prawy koniec sznurka, 

 2.3.zakończ działanie funkcji. 

3.Jeżeli n jest nieparzyste, to 

 3.1.wykonaj Korale((n-1)/2), 

 3.2.nawlecz czarny koralik na prawy koniec sznurka, 

 3.3.zakończ działanie funkcji. 

Jaki będzie wynik działania powyższego algorytmu dla podanego argumentu n = 8. Jaki 

będzie układ nawleczonych koralików patrząc od lewej strony? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. CZARNY CZARNY CZARNY BIAŁY  

b. BIAŁY CZARNY CZARNY CZARNY  

c. BIAŁY BIAŁY BIAŁY CZARNY  

d. CZARNY BIAŁY BIAŁY BIAŁY  

 

Pytanie 14 

W komórce A2 podany jest czas w formacie: Godziny:Minuty:Sekundy. Jaką formułę 

należy wprowadzić w komórce B2, aby przeliczyć czas z komórki A2 na czas w godzinach? 

 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

d.  
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Pytanie 15 

Przeanalizuj poniższy algorytm: 

K1: m:=0 

K2: n:=6 

K3: jeżeli m>n to idź do kroku K7 

K4: m:=m+1 

K5: WYPISZ m 

K6: przejdź do kroku K3 

K7: zakończ algorytm 

W algorytmie := oznacza operację podstawienia ("staje się") 

Ile razy zostanie wykonane sprawdzenie warunku z kroku K3 - m>n? Wynik wpisz jako 

liczbę, np. 121. 

Odpowiedź:  

 

Pytanie 16 

W arkuszu kalkulacyjnym znajdują się następujące dane: 

 

W komórce D2 wpisano następującą formułę: 

  

Co zwróci ta formuła? Wynik wpisz jako liczbę, np. 121. 

Odpowiedź:  
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Pytanie 17 

Czym jest kolaż? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. zawodnikiem wyścigu rowerowego  

b. tworzeniem dokumentu tekstowego z obrazu  

c. napojem gazowanym  

d. formowaniem kompozycji z różnych materiałów  

 

Pytanie 18 

W arkuszu kalkulacyjnym w komórce A1 została wpisana liczba 5, do komórki B1 liczba 6, 

do komórki C1 liczba 8. W komórce D1 została wpisana następująca formuła: 

 

Jaką wartość zwróci powyższa formuła? Wynik wpisz jako liczbę, np. 121. 

Odpowiedź:  

 

Pytanie 19 

Rozważmy poniższy algorytm, gdzie n jest liczbą całkowitą nieujemną:  

K1: zmiennej wynik przypisz 0   

K2: jeżeli n jest równe 0 to idź do kroku K6 

K3: zmiennej wynik przypisz wynik+(n mod 10)  

K4: zmiennej n przypisz  n div 10  

K5: wróć do kroku K2 

K6: zakończ 

W algorytmie:     

 mod to operator reszty z dzielenia,  

 div to operator dzielenia całkowitego.  

 Dla podanego algorytmu zachodzi:  

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. wynik jest równy sumie cyfr w zapisie dziesiętnym liczby n.  

b. dla n = 111111111 wartość wynik = 8.  

c. dla n = 1234 zmienna wynik po kolejnych iteracjach pętli dopóki przyjmuje wartości 1, 

3, 6, 10.  

d. dla n = 36789 wartość wynik = 30.  
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Pytanie 20 

Która z poniższych nazw domenowych jest niepoprawna? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. konkurs.bialystok.pl  

b. konkurs..pl  

c. www.konkurs.pl  

d. www.pl.konkurs.com  

 

Pytanie 21 

Czym jest system nazw domenowych: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. systemem pozwalającym na zmianę nazwy formalnej na potoczną  

b. systemem pozwalającym na zmianę nazwy pomiędzy językami  

c. systemem pozwalającym na zmianę nazwy domenowej na adres IP  

d. systemem do wyszukiwania domen naukowych  

 

Pytanie 22 

Obecnie w użyciu są dwie wersje protokołu IP: IPv4 i IPv6. Jedną z różnic pomiędzy nimi 

jest długość adresu w bitach. Które z poniższych zdań jest prawdziwe? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. IPv4 składa się z 32 bitów, IPv6 ze 128 bitów  

b. IPv4 składa się z 48 bitów, IPv6 ze 128 bitów  

c. IPv4 składa się z 32 bitów, IPv6 ze 48 bitów  

d. IPv4 składa się z 128 bitów, IPv6 ze 32 bitów  
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Pytanie 23 

Dany jest poniższy algorytm: 

K1: wprowadź n 

K2: suma:=1, i:=2 

K3: jeżeli i>n to idź do kroku K11 

K4: j:=i, p:=1 

K5: jeżeli j<1 to idź do kroku K9 

K6: p:=p*i 

K7: j:=j-1 

K8: wróć do kroku K5 

K9: suma:=suma+p, i:=i+1 

K10: wróć do kroku K3 

K11: zakończ 

W algorytmie: 

:= operacja podstawienia (staje się) 

Dla danego, naturalnego n > 0, algorytm oblicza następującą wartość zmiennej suma: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. 1n+2n+3n+4n+5n+...+nn  

b. 1n+2n-1+3n-2+4n-3+...+n1  

c. 11+22+33+44+55+...+nn  

d. 11+21+32+42+53+...+nn  

 

Pytanie 24 

W grafice wektorowej: 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. przechowywana jest informacja o poszczególnych pikselach.  

b. przechowywana jest informacja o kształtach i ich położeniu.  

c. zmiana rozmiaru obrazu powoduje pogorszenie jego jakości.  

d. rysunki zachowujemy w plikach o formacie PNG 
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Pytanie 25 

Dany jest poniższy algorytm: 

K1: START  

K2: PODAJ(m)  

K3: PODAJ(n) 

K4: PODAJ(r) 

K5: i:=1 

K6: JEŻELI i > n TO IDŹ DO KROKU K11  

K7: WYPISZ(m) 

K8: m := m + r  

K9: i := i + 1 

K10: IDŹ DO KROKU K6 

K11: STOP 

W algorytmie: 

 := oznacza operację podstawienia ("staje się") 

 <= oznacza sprawdzenie mniejszy lub równy 

Jaki jest efekt działania powyższego algorytmu dla m = 3, n = 5, r = 2? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. 3 8 11 14 17  

b. 3 5 7 9 11  

c. 3 5 7 9  

d. 3 5 7 9 11 13  

 

Pytanie 26 

Ile jest równe Y, aby X + Y = 60(10), jeżeli X = 10110(2)? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. 100111(2)  

b. 100011(2)  

c. 100110(2)  

d. 100101(2)  

 

Pytanie 27 

Dany jest poniższy algorytm: 

K1: START 

K2: i := 10 

K3: s := 0 

K4: p := 1 
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K5: JEŻELI i <= 15 IDŹ DO K5.1, W PRZECIWNYM PRZYPADKU IDŹ DO K6 

 K5.1 JEŻELI (i MOD 2 = 0) IDŹ DO K5.2 W PRZECIWNYM PRZYPADKU IDŹ DO 

K 5.3 

 K5.2 s := s + i  IDŹ DO K5.4 

 K5.3 p := p * i   

 K5.4 i := i + 1 

K6: WYPISZ(s) 

K7: WYPISZ(p) 

K8: STOP 

W algorytmie: 

 := oznacza operację podstawienia ("staje się") 

 <= oznacza operację sprawdzenia mniejszy lub równy 

 MOD oznacza resztę z dzielenia (np. 10 MOD 2, czyli reszta z dzielenia 10 przez 2, 

która wynosi 0) 

Co wypisze powyższy algorytm? 

Wybierz jedną odpowiedź: 

a. 34 2145  

b. 34 143  

c. 36 2145  

d. 36 143  
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Pytanie 28 

Dany jest poniższy algorytm. 

W algorytmie: 

 := oznacza operację podstawienia ("staje się") 

 <= oznacza sprawdzenie mniejszy lub równy 

 

Co wypisze algorytm dla podanego n = 5? 

 

Odpowiedź:  

 

Pytanie 29 

Dana jest poniższa funkcja rekurencyjna: 

Funkcja napis(n) 

K1: jeżeli n=1, to podaj 0 jako wynik i zakończ działanie 

K2: jeżeli n jest parzysta, to wynikiem jest n-1+2*napis(n/2) 

K3: jeżeli n jest nieparzysta, to wynikiem jest n-1+napis((n-

1)/2)+((n+1)/2) 

Podaj wartość funkcji napis dla n = 5  

Odpowiedź:  
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Pytanie 30 

 

W algorytmie := oznacza operację podstawienia ("staje się") 

Przeanalizuj powyższy algorytm. Ile operacji porównania N > 0? wykona powyższy algorytm 

dla X = 2 i N = 5? 

Odpowiedź:  
 


