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WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

STOPIEŃ SZKOLNY 

 

1.  Test konkursowy zawiera 40 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 prawidłową 
odpowiedź i zaznacz ją 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 
1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Razem 

Liczba 

punktów 

                                

X X 
X 



Zadanie 1. (1 p.)  
Które z poniższych stwierdzeń jest błędne? 
Bajt 
A. ma 256 różnych wartości. 
B. jest oznaczany dużą literą B.  
C. może przyjmować wartości od 0 do 255. 
D. jest jednostką pamięci komputera, składającą się z dowolnej ilości bitów. 
 
Zadanie 2. (1 p.)  
Które oprogramowanie służy do rozpoznawania tekstu ze skanowanego dokumentu? 
A. OCR B. CMOS C. CCD D. ALU 

 
Zadanie 3. (1 p.) 
Która wartość jest największa?  
A. 10 000 MB B. 1 TB C. 100 GB D. 1 124 000 MB 

 
Zadanie 4. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie stwierdzenia, które opisują BIOS. 
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 5. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie urządzenia peryferyjne. 
A. Procesor 
B. Dysk HDD 

C. Karta sieciowa 
D. Pamięć operacyjna 

 
Zadanie 6. (1 p.) 
Mamy dwie liczby a = 1101101 i b = 111101 zapisane w systemie dwójkowym. Ile jest równa 
suma liczb a i b. Wynik przedstaw w systemie dwójkowym. 
 
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Odpowiedź: _______________________________________________________ 

 



Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych woj. podlaskiego w r. szk. 2022/2023 

STOPIEŃ SZKOLNY 

3 z 13 

Zadanie 7. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania: O liczbie 1110011 zapisanej w systemie 
dwójkowym możemy powiedzieć, że ... 
A. jest liczbą parzystą. 
B. jest liczbą nieparzystą. 

C. w systemie dziesiętnym wynosi 115. 
D. jest liczbą podzielną przez 5. 

 
Zadanie 8. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie informacje, które są prawdziwe. 
A. 1101 jest większa od 1110, jeśli obie liczby zapisane są w systemie dwójkowym. 
B. 1010 zapisana w systemie dwójkowym jest równa 10 w zapisie dziesiętnym. 
C. 1001 jest mniejsza od 1010, jeśli obie liczby zapisane są w systemie dwójkowym. 
D. 1111 jest połową liczby 110110, jeśli obie liczby zapisane są w systemie dwójkowym. 
 
Zadanie 9. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie zasady, które powinny być przestrzegane podczas redagowania długiego 

dokumentu. 

A. Nie pozostawiaj spójników – takich jak: i, w, z – na końcu linii tekstu. 
B. Znaków interpunkcyjnych, takich jak kropka, przecinek, średnik, wykrzyknik, znak 

zapytania, nie pisz bezpośrednio po wyrazie. 
C. Używając nawiasów, należy pamiętać, żeby nawias otwierający stawiać zawsze po spacji. 

Następnie należy wpisać wyraz bez robienia odstępu. Zamykając nawias, należy 
zastosować tę samą zasadę. 

D. Regularnie zapisuj tworzony dokument. 
 
Zadanie 10. (1 p.) 
Co to jest akapit, jedno z podstawowych pojęć w edytorach tekstu? 
A. Odstęp między lewym marginesem a tekstem w dowolnym wierszu.  
B. Odstęp między lewym marginesem a tekstem w pierwszym wierszu.  
C. Fragment tekstu zakończony wciśnięciem klawisza Enter zawierający jeden lub więcej 
wierszy.  
D. Odstęp między wierszami.  
 
Zadanie 11. (1 p.) 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania: Podstawowym urządzeniem pamięci masowej 
umieszczonym w obudowie komputera jest ...  
A. zewnętrzny dysk twardy. 
B. wewnętrzny dysk twardy. 

C. pendrive. 
D. napęd optyczny. 

 

Zadanie 12. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania: Smartfon to…  
A. przenośne urządzenie elektroniczne umożliwiające wysyłanie tylko wiadomości 
tekstowych, czyli SMS-ów. 
B. urządzenie, które można stosować do odbierania i wysyłania poczty elektronicznej. 
C. urządzenie do przeglądania stron internetowych. 
D. urządzenie obsługiwane za pomocą ekranu dotykowego. 
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Zadanie 13. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania: W adresie e-mail może znajdować się ... 
A. wielka litera. 
B. spacja. 

C. kropka lub podłoga (_). 
D. cyfra, ale nie na początku. 

 
Zadanie 14. (1 p.) 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania: Bezprzewodowa komunikacja bliskiego zasięgu 
(do 20 centymetrów) to …  
A. Bluetooth. B. Wi-Fi. C. GPS. D. NFC. 
 
Zadanie 15. (1 p.)  
Która z poniższych drukarek została wymyślona najwcześniej?  
A. Drukarka igłowa.  

B. Drukarka 3D.  

C. Drukarka laserowa.  

D. Drukarka atramentowa.  

 
Zadanie 16. (1 p.)  
Programy antywirusowe możemy zaliczyć do grupy 
A. programów multimedialnych.  

B. programów narzędziowych.  

C. środowisk programistycznych.  

D. programów edukacyjnych.  

 
Zadanie 17. (1 p.)  
Systemem operacyjnym nie jest 
A. Android.  B. Linux.  C. Macintosh.  D. iOS.  

 
Zadanie 18. (1 p.)  
Zaznacz wszystkie informacje poprawnie charakteryzujące 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 0 do 9.  

C. Znaki diakrytyczne to znaki, które zawsze są niewidoczne na ekranie.  

D. W języku polskim litery ze znakami diakrytycznymi to: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź. 

 
Zadanie 19. (1 p.)  

Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania: Algorytmy można przedstawić w postaci ...  
A. opisu słownego. 
B. schematu klockowego. 

C. listy kroków. 
D. języka obcego. 

 
Zadanie 20. (1 p.) 
Wykorzystując porządkowanie przez zliczanie zbioru liczb: 4, 9, 1, 4, 2, 4, 6, 8, 4, 9, struktura 
z numeracją pozycji od 1, która przechowuje zliczone elementy, będzie wyglądała 
następująco:  
A.  

1 0 4 0 1 0 1 2 2 

 
B.    

1 1 0 4 0 1 0 1 2 

 

C. 

1 1 0 3 0 1 0 2 0 

 
D.   

1 1 0 4 0 1 0 2 2 
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Zadanie 21. (1 p.) 
Dany jest algorytm w języku Scratch. 
Zaznacz poniżej wszystkie algorytmy, 
które przedstawia zamieszczony obok 
rysunek?  
A. Algorytm Euklidesa. 
B. Algorytm znajdowania 

najmniejszego wspólnego dzielnika. 
C. Algorytm znajdowania największego 

wspólnego dzielnika liczb a i b 
podanych na wejściu. 

D. Algorytm Eratostenesa. 
 
 
 

 

 

Zadanie 22. (1 p.) 

Dany jest algorytm w języku Scratch. 
Co zwróci zamieszczony algorytm, gdy 
zostaną wylosowane następujące liczby 
12 3 6 90 56 2 5 1 92 69? 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:  

b = ………………….. 

c = ……………………. 
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Zadanie 23. (1 p.) 
Dany jest algorytm w języku Scratch. 
Co zwróci zamieszczony algorytm?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: 

___________________________________

___________________________________ 

 
Zadanie 24. (1 p.) 
Dany jest algorytm w języku Scratch. 
Którą wartość zmiennej b zwróci 
przedstawiony na rysunku algorytm? 
A. 169  
B. 70 
C. 59 
D. 60 
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Zadanie 25. (1 p.) 
Dany jest algorytm w języku Scratch. 
Który z obrazków (A-D) przedstawia realizację zamieszczonego programu? 
 

 

 
Zadanie 26. (1 p.) 
Dany jest program w języku 
Scratch. 
Co wypisze przedstawiony 
na rysunku algorytm dla zmiennej 
a= 764539? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: 
____________________________ 
 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 
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Zadanie 27. (1 p.) 

 
Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania: Powyższy fragment kodu napisanego 

za pomocą języka Scratch spowoduje, że na ekranie nie zobaczysz ... 

A. 10 kwadratów jeden w drugim. 
B. 10 kwadratów jeden obok drugiego. 
C. kwadrat o boku równym 140. 
D. kwadrat o boku równym 50. 
 
Zadanie 28. (1 p.) 
Zaznacz wszystkie programy w języku Scratch, które narysują 
zamieszczony obok rysunek? 

A. 

 

C. 
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B. 

 

D. 

 
 

 

Zadanie 29. (1 p.) 
Co narysuje zamieszczony program dla zmiennej a o wartości 5?  
A. Pięciokąt. 
B. Łamaną złożoną z 5 odcinków o różnych długościach. 
C. Pięć trójkątów. 
D. Pięć rozłącznych odcinków. 
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Zadanie 30. (1 p.) 
Co narysuje zamieszczony program?  
A. 4 kwadraty. 
B. 5 kwadratów. 
C. 20 kwadratów. 
D. 4 prostokąty. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zadanie 31. (1 p.) 
Dany jest arkusz kalkulacyjny. 
 

 
 
Jeżeli uczeń ma średnią ocen powyżej 4 i zachowanie wzorowe, to otrzymuje nagrodę 100 zł, 
w przeciwnym przypadku powinna wyświetlić się pusta komórka.  
Jaka formuła mogła zostać wprowadzona do komórki E3, aby uzyskać powyższy wynik? 
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 
 
A. =JEŻELI(ORAZ(C7>4;D7="wzorowe");100;" ") 
B. =JEŻELI(C7>4;JEŻELI(D7="wzorowe";100;" ");" ") 
C. =JEŻELI((C7>4 ORAZ D7="wzorowe");100;" ") 
D. =JEŻELI((C7>4 ORAZ D7="wzorowe");100;0) 
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Zadanie 32. (1 p.) 
Dany jest arkusz kalkulacyjny. 
 

 
 
Jeżeli liczba w kolumnie A jest dodatnia, to w kolumnie B powinien pojawić się komunikat 
„DODATNIA”, jeżeli równa zero - to komunikat „ZERO”, w pozostałych przypadkach 
„UJEMNA”. Jaka formuła mogła zostać wprowadzona do komórki B3, aby uzyskać powyższy 
wynik? Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 
 
A. =JEŻELI(A6<0;"DODATNIA";JEŻELI(A6=0;"ZERO";"UJEMNA")) 
B. =JEŻELI(A6>0;"DODATNIA";JEŻELI(A6==0;"ZERO";"UJEMNA")) 
C. =JEŻELI(A6>0;"DODATNIA";JEŻELI(A6=0;"ZERO";"UJEMNA")) 
D. =JEŻELI(A6>0;"DODATNIA";JEŻELI(A6<0;"UJEMNA";"ZERO")) 
 
Zadanie 33. (1 p.) 
Dany jest arkusz kalkulacyjny. 
Która z poniższych formuł sprawdzi, czy liczba 1 lub liczba 2 
są dodatnie? Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 
A. =LUB(A3>0;B3>0) 
B. =A3>0 LUB B3>0 
C. =LUB(B3>0;A3>0) 
D. =ORAZ(A3>0;B3>0) 
 
Zadanie 34. (1 p.) 
Dana jest tabela „Tabliczka mnożenia”. Jaką formułę należy 
wprowadzić do komórki B2 tabeli, aby możliwe było uzupełnienie 
całej „Tabliczki mnożenia” poprzez skopiowanie zawartości B2 
na prawo i w dół? 
 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Odpowiedź: _______________________________________________________ 
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Zadanie 35. (1 p.) 
W zamieszczonym arkuszu wpisano wyniki ankiety 
przeprowadzonej w pewnej szkole. 
Który typ wykresu należy dobrać, aby najlepiej przedstawić 
wyniki ankiety? 
 
A. Kołowy. B. Kolumnowy. C. Słupkowy. D. Punktowy. 
 
Zadanie 36. (1 p.) 
Dany jest arkusz kalkulacyjny.  
W komórce B6 chcemy policzyć, ile liczb w kolumnie A jest 
większych od 100. Która z poniższych formuł może to policzyć?  
A. =ZLICZANIE(A2:A6;">100") 
B. =SUMA.JEŻELI(A2:A6;">100") 
C. =LICZ.JEŻELI(A2:A6;">100") 
D. =LICZ.JEŻELI(A2:A6;>100) 
 
Zadanie 37. (1 p.) 
Prawidłowo zapisany adres komórki w arkuszu kalkulacyjnym składa się z zapisanych kolejno:  
A. numeru wiersza i litery kolumny 
B. numeru kolumny i litery wiersza 

C. litery kolumny i numeru wiersza 
D. litery wiersza i numeru kolumny

 
Zadanie 38. (1 p.) 
Dany jest arkusz kalkulacyjny. 

 
 
W kolumnie E wyliczona jest średnia ocen każdego ucznia. Która formuła mogłaby być 
w komórce E2, aby policzyć średnią z trzech przedmiotów ucznia Jana Kowalskiego? Zaznacz 
wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 
 
A. =ŚREDNIA(B2:D2) 
B. =SUMA(B2:D2)/3 

C. =SUMA(B2:D2)/ILE.LICZB(B2:D2) 
D. =SUMA(B2:D2) 

 
Zadanie 39. (1 p.) 
Dany jest arkusz kalkulacyjny. 
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Pracownikom, których wynagrodzenie nie przekracza 3000 zł, przysługują paczki świąteczne 
dla dzieci. Która z poniższych formuł mogłaby policzyć, ile paczek dla dzieci należy 
przygotować? Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź. 
 
A. =SUMA.JEŻELI(C2:C5;"<=3000";D2:D5) 
B. =LICZ.JEŻELI(C2:C5;"<=3000";D2:D5) 
C. =SUMA.JEŻELI(C2:C5;"<3000";D2:D5) 
D. =SUMA.JEŻELI(C2:C5;"<=3000") 
 
Zadanie 40. (1 p.) 
Dany jest arkusz kalkulacyjny. 

 
 
Pracownikom, których wynagrodzenie nie przekracza 3000 zł i mają troje lub więcej dzieci, 
przysługuje 10% premia do wynagrodzenia. Która z poniższych formuł mogłaby policzyć 
dodatek pracownikowi w komórce E2. Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 
 
A. =JEŻELI(ORAZ(C2<=3000;D2>=3);10%*C2;0) 
B. =JEŻELI(ORAZ(C2<=3000;$D2>=3);10%*C2;0) 
C. =JEŻELI(ORAZ(C2<3000;D2>=3);10%*C2;0) 
D. =JEŻELI(C2<=3000;JEŻELI(D2>=3;10%*C2;0);0) 
 
 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
 
 

 


