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WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
STOPIEŃ SZKOLNY – 26.10.2021 

 

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 ją/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. 
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Zadanie 1. (1 p.)  
Wybierz wszystkie prawidłowe dokończenia zdania. 
Bajt 
A. składa się z ośmiu bitów. 
B. jest oznaczany dużą literą B. 
C. jest jednostką pamięci komputera, składającą się zwykle z dowolnej ilości bitów. 
D. może przyjmować wartości od 0 do 256. 
 
Zadanie 2. (1 p.) 
Które z poniższych stwierdzeń nie opisuje BIOSU? 
A. Podstawowy system wejścia/wyjścia. 
B. Program zapisany w pamięci ROM płyty głównej. 
C. Basic Input System. 
D. Zapisany w pamięci stałej zestaw podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy 

systemem operacyjnym a sprzętem. 
 
Zadanie 3. (1 p.) 
Która z poniższych jednostek pamięci komputera nie występuje? 
A. Eksabajt. B. Zetabajt. C. Terabajt. D. Fetabajt. 
 
Zadanie 4. (1 p.) 
Do czego służy program OCR? 
A. Do zamiany tekstu w postaci elektronicznej na obraz. 
B. Do zamiany tekstu na obraz. 
C. Do zamiany obrazu na tekst. 
D. Do zamiany obrazu w postaci elektronicznej na dźwięk. 
 
Zadanie 5. (1 p.) 
Wybierz wszystkie urządzenia peryferyjne wewnętrzne? 
A. Procesor 
B. Dysk HDD 

C. Karta sieciowa 
D. Pamięć operacyjna 

 
Zadanie 6. (1 p.) 
Które z poniższych stwierdzeń, dotyczących kodów ASCII, nie jest prawdziwe? 
A. Spacja ma kod 32. 
B. Litery wielkie mają kody od A – 97 do Z – 122. 
C. ASCII to z ang. American Standard Code for Information Interchange.  
D. Różnica kodów między małą literą a wielką to 32. 
 
Zadanie 7. (2 p.)  
Liczba a = 17, liczba b = 22. Przedstaw sumę liczb a i b w systemie dwójkowym. 
 
                                

                                

                                

                                

                                

Odpowiedź: _______________________________________________________ 
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Zadanie 8. (1 p.) 
Liczba 11100011 w systemie dwójkowym oznacza w systemie dziesiętnym liczbę 
A. 456 B. 452 C. 222 D. 227 
 
Zadanie 9. (1 p.) 
Wybierz urządzenie, które nie jest urządzeniem pamięci masowej?  
A. Zewnętrzny dysk twardy 
B. RAM 

C. Dysk SSD 
D. Pendrive 

 
Zadanie 10. (1 p.) 
Które zdanie dotyczące GPS jest prawdziwe? 
A. System określania położenia geograficznego wykorzystujący sygnały radiowe nadawane 

przez naturalne satelity Ziemi.  
B. System określania położenia geograficznego wykorzystujący sygnały radiowe nadawane 

przez nadajniki naziemne.  
C. System określania położenia geograficznego wykorzystujący sygnały radiowe nadawane 

przez sztuczne satelity Ziemi.  
D. GPS wykorzystywany jest jedynie w smartfonach. 
 
Zadanie 11. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie technologie bezprzewodowe wykorzystywane przez smartfony. 
A. Bluetooth B. Wi-Fi C. GPC D. NFC 
 
Zadanie 12. (1 p.) 
Defragmentacja dysku jest to: 
A. operacja przywracająca przypadkowo usunięte pliki. 
B. operacja układająca pliki na dysku komputera tak, aby system miał do nich szybszy 

dostęp. 
C. operacja zabezpieczająca pliki na dysku komputera, tak aby nie zostały one 

przypadkowo usunięte. 
D. operacja usuwająca wszystkie niepotrzebne pliki z dysku komputera. 
 
Zadanie 13. (1 p.) 
Które z poniższych systemów nie jest systemem operacyjnym? 
A. Android 
B. Linux 
C. Macintosh  
D. iOS 
 
Zadanie 14. (1 p.)  
Z poniższych odpowiedzi wybierz wszystkie, które charakteryzują znaki diakrytyczne. 
A. Znaki diakrytyczne to specyficzne dla danego języka znaki, np. kropki, kreski, ogonki 

umieszczane nad lub pod literą. 
B. Znaki diakrytyczne w języku polskim mają kody ASCII od 1 do 10. 
C. W języku polskim wszystkie litery ze znakami diakrytycznymi to: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź. 
D. Znaki diakrytyczne to znaki, które zawsze są niewidoczne na ekranie. 
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Zadanie 15. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. W adresie e-mail może znajdować się: 
A. wielka litera. C. spacja. 
B. kropka. D. cyfra, ale nie na początku. 
 
Zadanie 16. (1 p.) 
Wykorzystując porządkowanie przez zliczanie zbioru liczb: 4, 9, 1, 4, 2, 4, 6, 8, 4, 9, struktura 
z numeracją pozycji od 0, która przechowuje zliczone elementy, będzie wyglądała 
następująco:  
A.    

1 1 0 4 0 1 0 1 2 2 

 
B.    

0 1 1 0 4 0 1 0 1 2 

 
C. 

0 1 1 0 3 0 1 0 2 0 

 
D.   

0 1 1 0 4 0 1 0 2 2 

 
Zadanie 17. (2 p.) 
Dany jest algorytm w języku Scratch. 
Co przedstawia zamieszczony algorytm? 
Zaznacz wszystkie prawidłowe 
odpowiedzi.  
A. Algorytm znajdowania największego 

wspólnego dzielnika liczb a i b 
podanych na wejściu. 

B. Algorytm znajdowania największej 
wspólnej wielokrotności liczb a i b 
podanych na wejściu. 

C. Algorytm Euklidesa. 
D. Algorytm zwracający poszczególne 

cyfry liczb a i b podanych na wejściu. 
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Zadanie 18. (2 p.) 
Dany jest algorytm w języku Scratch. 
Co zwróci zamieszczony algorytm 
dla liczby a = 12 i b = 36? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: _____________________________________________________________ 

 
Zadanie 19. (2 p.) 

Dany jest algorytm w języku Scratch. 
Co przedstawia zamieszczony 
algorytm? Zaznacz jedną prawidłową 
odpowiedź. 
A. Algorytm znajdowania największej 

wspólnej wielokrotności wśród 10 
wylosowanych liczb. 

B. Algorytm porządkowania 
w kolejności malejącej 10 
wylosowanych liczb.  

C. Algorytm jednoczesnego 
znajdowania elementu 
najmniejszego i największego 
w ciągu 10 wylosowanych liczb.  

D. Algorytm porządkowania 
w kolejności rosnącej 10 
wylosowanych liczb. 

 
  



Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych woj. podlaskiego w r. szk. 2021/2022 

STOPIEŃ SZKOLNY 

6 z 12 

Zadanie 20. (2 p.) 
Dany jest algorytm w języku Scratch. 
Ile razy wykona się porównanie jeżeli a<c to, gdy 
użytkownik poda 12 3 6 90 56 2 5 1 22 69? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź:  ______________________________________________________________ 

 
Zadanie 21. (2 p.) 
Dany jest algorytm w języku Scratch. 
Co zwróci zamieszczony algorytm dla dziesięciu liczb podanych przez użytkownika: 
12, 31, 62, 90, 56, 202, 5, 1, 22, 63? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: _____________________________________________________________ 
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Zadanie 22. (2 p.) 
Dany jest algorytm w języku Scratch. 
Co zwróci zamieszczony algorytm?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: ______________________________________________________________ 

 
Zadanie 23. (2 p.) 
Dany jest algorytm w języku Scratch. 

Zaznacz wszystkie prawidłowe dokończenia zdania. Powyższy algorytm 
A. liczy sumę wszystkich liczb dwucyfrowych podzielnych przez 5.  
B. zwraca wartość zmiennej wynik równą 645. 
C. liczy sumę wszystkich liczb dwucyfrowych z ostatnią cyfrą 5 lub 0. 
D. liczy sumę wszystkich liczb dwucyfrowych z ostatnią cyfrą 5 i 0. 
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Zadanie 24. (2 p.) 
Dany jest algorytm w języku Scratch. 
Zamieszczony algorytm zwróci następującą wartość 
zmiennej b:  
A. 169  
B. 70 
C. 29 
D. 30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 25. (2 p.) 
Dany jest algorytm w języku Scratch. 
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Który z poniższych obrazków przedstawia realizację powyższego programu? 
 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 

 
Zadanie 26. (1 p.) 
Dany jest arkusz kalkulacyjny: 

 
 
Jaką formułę należy wprowadzić do komórki B3, aby kopiując ją na wszystkie wiersze  
i kolumny, policzyć, ile dolarów i euro można kupić odpowiednio za 100, 200, 300, 400 i 500 
zł. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź. 
A. =$A$3/$B$2 B. =A$3/$B$2 C. =$A3/B$2 D. =A$3/$B2 
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Zadanie 27. (1 p.) 
Dany jest poniższy arkusz kalkulacyjny: 

 
 
Dodatek za staż pracy wyliczany jest na postawie stażu pracy. Jeżeli pracownik ma staż pracy 
większy lub równy 15 lat, to otrzymuje dodatek za staż pracy, 5% wynagrodzenia 
zasadniczego. Jaką formułę należy wprowadzić do komórki E2, aby policzyć dodatek za staż 
pracy? Formuła powinna być tak skonstruowana, aby po skopiowaniu jej na całą kolumnę E 
policzyła prawidłowo dodatek za staż pracy dla wszystkich pracowników.  
Zaznacz odpowiedź, która nie jest prawidłowa. 
A. =JEŻELI(D2<15;0;C2*5%) 
B. =JEŻELI(D2>=15;C2*0,05;0) 

C. =JEŻELI($D2>=15;C2*5%;0) 
D. =JEŻELI(D2>15;C2*5%;0) 

 
 
 
Zadanie 28. (1 p.) 
Dany jest poniższy arkusz kalkulacyjny: 

 
Jaką formułę należy wprowadzić do komórki B12, aby policzyć, ilu piekarzy jest 
w zestawieniu?  
Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź. 
A. =LICZ.JEŻELI(A2:A11;"Piekarz") 
B. =ZLICZ.JEŻELI(A2:A11;"piekarz") 
C. =LICZ.JEŻELI(A2:A11;Piekarz) 
D. =LICZ.JEŻELI(A2:A11;piekarz) 
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Zadanie 29. (1 p.) 
Dany jest arkusz kalkulacyjny: 

 
Jaką formułę należy wprowadzić do komórki C12, aby policzyć sumę wynagrodzeń wszystkich 
handlowców? Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź. 
A. =SUMA.JEŻELI("handlowiec";C2:C11; A2:A11) 
B. =LICZ.JEŻELI(A2:A11;"piekarz";C2:C11) 
C. =SUMA.JEŻELI(A2:A11;"handlowiec";C2:C11) 
D. =SUMA.JEŻELI(A2:A11;"handlowiec") 
 

Zadanie 30. (1 p.) 
Dany jest arkusz kalkulacyjny: 

 
Stypendium w wysokości 200 zł przyznawane jest uczniom, którzy mają średnią powyżej 4,75 
i wzorowe zachowanie. Jaką formułę należy wprowadzić do komórki F3, która 
po skopiowaniu na kolumnę F przyznaje uczniom stypendium?  
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 
A. =JEŻELI(LUB(D3>4,75;E3="wzorowe");200;0) 
B. =JEŻELI(ORAZ(D3>4,75;E3="wzorowe");200;0) 
C. =JEŻELI(ORAZ(D3>4,75;E3="wzorowe");200;100) 
D. =JEŻELI(D3>4,75;JEŻELI(E3="wzorowe";200;0);0) 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 
 

 

 


