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WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

STOPIEŃ REJONOWY – 04.02.2021 

 

1.  Test konkursowy zawiera 30 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich 
rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną lub więcej, 
prawidłowych odpowiedzi i zaznacz je krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 
B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 
zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. Przedstaw tok rozumowania prowadzący 
do wyniku. 

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się 
z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Podczas rozwiązywania zadań nie możesz korzystać z kalkulatora. 

8.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

9.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

10.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

 

Numer 
zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liczba 
punktów 

               

 

Numer 
zadania 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Razem 

Liczba 
punktów 

                

X X 
X 
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Zadanie 1. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 
A. W grafice rastrowej obraz na ekranie składa się z wielu punktów, z których każdy ma 

swoją barwę. 
B. Grafika rastrowa stosowana jest przy przetwarzaniu fotografii i zeskanowanych 

obrazów. 
C. Edytorem graficznym umożliwiającym tworzenie grafiki rastrowej jest program Paint. 
D. W grafice rastrowej obraz widziany na ekranie składa się z obiektów geometrycznych. 
 
Zadanie 2. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 
A. W grafice wektorowej obraz widziany na ekranie składa się z obiektów geometrycznych. 
B. W grafice wektorowej obraz widziany na ekranie składa się z m.in. odcinków, okręgów, 

krzywych. 
C. Edytorem graficznym umożliwiającym tworzenie grafiki wektorowej jest program GIMP. 
D. Grafika wektorowa wykorzystywana jest do tworzenia rysunków technicznych. 
 
Zadanie 3. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Który z poniższych formatów nie jest formatem plików graficznych? 
A. TIFF. 
B. PNG. 
C. GIF. 
D. GIR. 
 
Zadanie 4. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe?   
A. Złośliwe oprogramowanie to inaczej malware. 
B. Ransomware to złośliwe oprogramowanie. 
C. Botnet to grupa komputerów z zainstalowanym złośliwym oprogramowaniem. 
D. Avast to złośliwe oprogramowanie. 
 
Zadanie 5. (1 p.) 
Dany jest poniższy algorytm: 
Krok 1:   Wczytaj ciąg znaków s. 
Krok 2:   Zmiennej i przypisz wartość 1, zaś zmiennej j przypisz wartość długość(s). 
Krok 3:   Jeśli i jest większe lub równe j, wtedy wypisz komunikat „tak” i zakończ   

 działanie algorytmu. 
Krok 4:   Jeśli s[i] jest różne od s[j], wtedy wypisz komunikat „nie” i zakończ działanie  

 algorytmu. 
Krok 5:   Powiększ o 1 zmienną i oraz pomniejsz o 1 zmienną j. 
Krok 6:   Przejdź do kroku 3. 
 
Gdzie: 
Zmienne pomocnicze: liczby naturalne i, j 
Funkcja pomocnicza: długość(s) funkcja zwraca długość (ilość znaków) ciągu znaków s 
s[i] – i-ty znak ciągu s 
np. gdy s=”kot” a i=2 to s[i]=’o’ 
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znaki w ciągu numerowane są od 1 
 
Jakie zadanie realizuje powyższych algorytm? Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 
A. Sprawdzanie czy ciąg znaków s jest palindromem. 
B. Sprawdzanie czy ciąg znaków s jest anagramem. 
C. Sprawdzanie czy ciąg znaków s czytany od przodu i od tyłu jest taki sam. 
D. Sprawdzanie czy litery w ciągu znaków s są uporządkowane alfabetycznie. 
 
Zadanie 6. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Dany jest poniższy algorytm: 
 
Krok 1:   Wczytaj liczbę n. 
Krok 2:   Zmiennej i przypisz wartość 0. 
Krok 3:   Zmiennej n przypisz wartość ………………... Powiększ o 1 wartość zmiennej i. 
Krok 4:   Jeśli n jest równe 0, wtedy wypisz wartość zmiennej i, po czym zakończ  

 działanie algorytmu. W przeciwnym razie przejdź do kroku 3 
 
Gdzie: 
Dane wejściowe: 
liczba naturalna n 
Dane wyjściowe: 
liczba naturalna – ilość cyfr liczby n 
 
liczba naturalna i – dotychczasowa ilość cyfr liczby n 
a div b oznacza wynik z dzielenia całkowitego liczby a przez liczbę b 
 
Co należy wstawić w miejsce kropek w Kroku 3, aby algorytm na wyjściu wypisał ilość cyfr 
liczby n? 
A. n div 10. 
B. n + 10. 
C. n div 2. 
D. (n div 10) / 2. 
____________________________________________________________ 
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Zadanie 7. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Dany jest poniższy algorytm: 
 
Krok 1:   Wczytaj liczby a, b, c, d. 
Krok 2:   Zmiennej m przypisz wartość a. 
Krok 3:   Jeśli b jest większe od m, wtedy zmiennej m przypisz wartość b. 
Krok 4:   Jeśli c jest większe od m, wtedy zmiennej m przypisz wartość c. 
Krok 5:   Jeśli d jest większe od m, wtedy zmiennej m przypisz wartość d. 
Krok 6:   Wypisz wartość m. 
 
Gdzie: 
Dane wejściowe: 
cztery liczby rzeczywiste – a, b, c, d 
liczba rzeczywista m 
 
Co wypisze powyższy algorytm dla następujących wartości zmiennych: 
a=2, b=4, c=9, d=1. 
 
A. 2 
B. 4 
C. 9 
D. 1 
 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
Zadanie 8. (1 p.) 
Dana jest poniższa funkcja rekurencyjna? 
 
Funkcja f(n) 

Jeżeli n = 0 wtedy 
      Zwróć 1 
   W przeciwnym przypadku 
      Zwróć n * Funkcja(n - 1) 
Koniec funkcji 
Co zwróci powyższa funkcja rekurencyjna dla n=5? 
 
Odpowiedź: _________________________________________________________________ 
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Zadanie 9. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Dane są dwie zmienne X i Y reprezentujące liczby całkowite. Jakie brakujące działanie należy 
wykonać w poniższym fragmencie algorytmu (w miejscu oznaczonym znakami zapytania), 
aby zamienić wartościami te zmienne. Np. przed wykonaniem algorytmu X = 5, Y = 7, po 
wykonaniu: X = 7, Y = 5.  
START  

X := X + Y;  
??????????  
X := X - Y;  

STOP  
W algorytmie:  
:= operacja podstawienia (staje się)  
 
A. Y := X - Y; 
B. X := Y; 
C. Y := Y - X; 
D. X := Y + X; 
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Zadanie 10. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Dany jest następujący algorytm:  
n := 6,  
i := 1,  
s := 0  
dopóki i <= n wykonuj  

s := s + i 
i := i + 1 

s := s + 1 
 
W algorytmie:  
:= operacja podstawienia (staje się)  
Po wykonaniu tego algorytmu wartości zmiennych s oraz i są równe odpowiednio:  
 
A. 22 oraz   6 
B. 21 oraz   6 
C. 22 oraz   7 
D. 21 oraz   7 
 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
 
Zadanie 11. (1 p.) 
Ile operacji porównania będzie wykonanych w następującym algorytmie dla N = 9? N jest 
liczbą całkowitą.  
 
wczytaj(N);  
dopóki (N > 0) 

wykonuj N := N - 2;  
W algorytmie:  
:= operacja podstawienia (staje się)  
 
Odpowiedź: _________________________________________________________________ 
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Zadanie 12. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Dany jest poniższy algorytm: 
 
dla K:=1 do N wykonuj  

dla J:=1 do N wykonuj  
jeżeli (K=J)  

wypisz K  
 
W algorytmie:  
:= operacja podstawienia (staje się)  
 
Dla powyższego algorytmu wskaż, ile razy zostanie sprawdzony warunek w instrukcji jeżeli 
(K=J): Wybierz jedną prawidłową odpowiedź:  
A. N*N 
B. N 
C. 2*N 
D. N/2 
 
Zadanie 13. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Dany jest następujący arkusz: 
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Co będzie wypisane w poniższym arkuszu w komórce B6 po skopiowaniu do niej zawartości 
komórki B2, w której znajduje się następująca formuła: =JEŻELI(A2>A9;"tak";"nie")  
A. 0 
B. nie 
C. tak 
D. komórka pozostanie pusta 
 
Zadanie 14. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Dany jest następujący arkusz: 
 

 
W komórce B2 wpisano następującą formułę:  

 
Co zwróci powyższa formuła?  
A. 11 
B. 10 
C. błąd 
D. 12 
 
Zadanie 15. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Dany jest następujący arkusz: 

 
 
W komórce C2 wpisano następującą formułę:  

 
 
Co zwróci powyższa formuła?  
A. 3 
B. 4 
C. 2 
D. 1 
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Zadanie 16. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 
Liczba, która w zapisie dziesiętnym ma dokładnie 5 cyfr i cyfrę 2 na najbardziej znaczącej 
pozycji, np. 29999, w zapisie binarnym ma 
A. dokładnie 9 cyfr  
B. dokładnie 15 cyfr  
C. na najbardziej znaczącej pozycji cyfrę 1, a na najmniej znaczącej pozycji może mieć cyfrę 

0 lub 1 
D. maksymalnie 9 cyfr o wartości 1 

 
Miejsce na obliczenia: 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 
Zadanie 17. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 
W poniższym algorytmie n jest nieujemną liczbą całkowitą, mod to operator reszty z 
dzielenia, 
div to operator dzielenia całkowitego. 

wynik := 0 
dopóki n ≠ 0 wykonuj 

wynik := wynik + (n mod 10) 
n := n div 10 

W algorytmie:  
:= operacja podstawienia (staje się)  
 
A. Po wykonaniu algorytmu dla n = 26718 zmienna wynik przyjmuje wartość 30. 
B. Po wykonaniu algorytmu dla liczby n wartością zmiennej wynik jest suma cyfr liczby n. 
C. Podczas wykonywania algorytmu dla n = 4321 w kolejnych iteracjach pętli dopóki zmienna 
wynik przyjmuje wartości 10, 6, 3, 1. 
D. Po wykonaniu algorytmu dla n = 111111 zmienna wynik przyjmuje wartość 6. 
 
 
Miejsce na obliczenia: 
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Zadanie 18. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 
Argumentami funkcji fun (a, b) są dwie nieujemne liczby całkowite 𝑎 i 𝑏. Wywołanie funkcji 
fun spowoduje wypisanie pewnego ciągu liczb całkowitych. 
 
funkcja fun(a,b): 

jeżeli a ≠ 0 
fun(a – 1, b + 1) 
wypisz a * b 
fun(a – 1, b + 1) 

koniec funkcji 
A. wynik działania fun (3, 2) to 4 6 4 6 4 6 4  
B. wynik działania fun (4, 1) to 4 6 4 6 4 6 4 4 4 6 4 6 4 6 4 
C. wynik działania fun (3, 2) to 6 4 6 4 6 4 6  
D. wynik działania fun (4, 1) to 6 4 6 4 6 4 6 6 6 4 6 4 6 4 6 

 
Miejsce na obliczenia: 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 
Zadanie 19. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Który z poniższych jest adresem wersji 4 protokołu IP? 
A. b8:27:eb:95:29:8f 
B. 8086:0212 
C. 192.168.265.11 
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D. 192.168.12.11 

Zadanie 20. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Poniższa funkcja rekurencyjna wyznacza: 
 
funkcja f(n): 

if n == 0: 
Zwróć 0 

Zwróć n mod 2 + f(n  div  10) 
Koniec funkcji 
gdzie: 
a div b oznacza wynik z dzielenia całkowitego liczby a przez liczbę b 
a mod b oznacza resztę z dzielenia liczby a przez liczbę b 
 
A. liczbę cyfr nieparzystych w zapisie dziesiętnym liczby n 
B. parzystość przedostatniej cyfry w zapisie dziesiętnym liczby n 
C. liczbę jedynek w zapisie dwójkowym liczby n 
D. sumę cyfr w zapisie dziesiętnym liczby n 
 
Miejsce na obliczenia: 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
Zadanie 21. (1 p.) 
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 212, po czym wypisany na ekranie kod binarny zamienił 
kalkulatorem na postać dziesiętną. Jaką wartość otrzymał?  
W algorytmie operacja:  
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:= operacja podstawienia (staje się),  
mod oznacza resztę z dzielenia,  
div - dzielnie całkowite, np.: 10 div 3 = 3, a 10 mod 3 = 1  
 
Odpowiedź: _________________________________________________________________ 
 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
 
 
Zadanie 22. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 
Czas można odczytywać na zegarach tradycyjnych i na zegarach binarnych. Poniżej 
zamieszczono przykładowy sposób zapisu godziny 12:49:36 na zegarze binarnym: 
 

 
 
– każda kolumna odpowiada jednej cyfrze zapisu dziesiętnego godziny przedstawionej 
   w postaci binarnej 
– czarny kwadrat oznacza 1 
– biały kwadrat oznacza 0 
– kwadraty w najniższym wierszu odpowiadają najmniej znaczącym cyfrom zapisu binarnego. 
 
Zegar A 
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Zegar B 

 
Zegar C 

 
Zegar D 

 
 
A. Zegar A wskazuje godzinę 22:42:47. 
B. Zegar B wskazuje godzinę 07:53:27. 
C. Zegar C wskazuje godzinę 10:14:34. 
D. Zegar D wskazuje godzinę 17:28:54. 

 
Miejsce na obliczenia: 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
 
Zadanie 23. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Jaki będzie wynik odejmowania dwóch dat w arkuszu kalkulacyjnym:  
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12.02.2020 – 12.03.2020?  

Wyrażenie: =DATA(2020; 2; 12) - DATA(2020; 3; 12) 

A. -29 
B. 29  
C. 30 
D. -30 

 
 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
Zadanie 24. (1 p.) 
 
Spójrz na algorytm: 
Krok 1: a := 0 
Krok 2: b := 1 
Krok 3: i := 1 
Krok 4: c := a 
Krok 5: a := b 
Krok 6: b := b + c 
Krok 7: i := i + 1 
Krok 8: jeżeli i < 20 idź do Kroku 4 
Krok 9: wypisz b 
 

Jaka wartość zostanie wyświetlona na ekranie po zakończeniu działania algorytmu? 
 

Odpowiedź: _________________________________________________________________ 
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Zadanie 25. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Hasło dostępowe do usług wymagających uwierzytelnienia użytkownika, takich jak e-mail, 
zasoby w chmurze, itp., musi być mocne, czyli nie może być łatwe do odgadnięcia dla osób, 
które chcą włamać się na nasze konto. Które z poniższych haseł jest według Ciebie 
“najmocniejsze”? 

A. JanKowalski123 
B. P4N_T@d3u5z 
C. !@#456 
D. password567 

 

Zadanie 26. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Która usługa zajmuje się odwzorowywaniem nazw domenowych na adresy IP? 

A. APS 
B. DNS 
C. DMZ 
D. NASK 

 

Zadanie 27. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Znaki interpunkcyjne, tj.: kropka, przecinek, znak zapytania, wykrzyknik itp. stawiamy: 

A. po wyrazie stawiając wcześniej spację. 
B. zawsze po spacji. 
C. zawsze bezpośrednio po wyrazie. 
D. tylko na końcu wiersza. 
 

Zadanie 28. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Interlinia w edytorze tekstu to:  

A. nowa strona. 
B. Inaczej nagłówek. 
C. odstęp między wierszami tekstu. 
D. rodzaj czcionki. 
 

Zadanie 29. (1 p.) 
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Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Który z poniższych kształtów wskaźnika myszy służy m.in. do kopiowania formuł lub 
autowypełniania komórek w arkuszu? 

A. 

 
 
B. 

 
 
C.  

 
 
D. 
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Zadanie 30. (1 p.) 
Wybierz jedną prawidłową odpowiedź. 
Justowanie w edytorze tekstu to: 

A. wyrównanie do tylko lewego marginesu. 
B. wyrównanie jednocześnie do lewego i prawego marginesu. 
C. wyśrodkowanie tekstu. 
D. Wyrównanie tylko do prawego marginesu.  
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


