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  Imię i nazwisko 
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pieczątka nagłówkowa szkoły 

 

XI Konkurs Informatyczny dla Gimnazjalistów 
II ETAP  

 
Drogi Uczniu! 
Witaj na II Etapie Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów woj. świętokrzyskiego. 
Przeczytaj uważnie instrukcje i postaraj się prawidłowo wykonać zadania. 
 
  

 Arkusz liczy 1 strony i zawiera 42 zadania zamknięte. 

 Jeżeli zauważysz usterki lub braki, zgłoś Komisji Konkursowej. 

 Przeczytaj zadania uważnie i ze zrozumieniem. 

 Zadanie należy wykonać bez pomocy osób trzecich. 
 
Pracuj samodzielnie.  

Czas pracy: 60 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba możliwych do 
zdobycia punktów: 57 

 

 

 

 

Powodzenia! 
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Zadanie 1. (1 pkt.) 

W arkuszu kalkulacyjnym, komórkach od D5 do D35 umieszczono średnie ocen uczniów za I 

semestr. Która z poniższych formuł wyznaczy najwyższą średnią: 

a. =MAX(D5;D35) 

b. =MAKSD5:D35) 

c. =MAX(D5:D35) 

d. =MAKSYMALNA(D5:D35) 

Zadanie 2. (2 pkt.) 

W arkuszu kalkulacyjnym należy obliczyć wartość wyrażenia: 

8

12121

16

244
*5,2

3 




 

Wybierz formułę, która obliczy prawidłową odpowiedź: 

a. =2,5*(4^3-24)/16-(21-PIERWIASTEK(121))/8 

b. =2,5*(4^3-24)/16-(21-PKW(121))/8 

c. =2,5*(43-24)/16-(21-PIERWIASTEK(121))/8 

d. =2,5*((4^3-24)/16-(21-PIERWIASTEK(121))/8) 

 

Zadanie 3. (1 pkt.) 

W arkuszu kalkulacyjnym wpisano dane tak jak na rysunku poniżej. 

 

Jaką wartość wyświetli formuła umieszczona w komórce A11? 

a. 10 

b. 4 

c. 5 

d. 6 
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Zadanie 4. (1 pkt.) 

W bazie danych zgromadzone zostały informacje dotyczące psów rasowych. Jednak projektant 

zapomniał o umieszczeniu wśród danych daty urodzenia psa. Jaką czynność powinien wykonać:  

a. Usunąć rekordy i zmodyfikować strukturę bazy 

b. Zmodyfikować rekordy 

c. Zmodyfikować strukturę bazy bez usuwania rekordów 

d. Dodać nowe rekordy z datą urodzenia psów 

 

Zadanie 5. (1 pkt.) 

Wybierz prawdziwe zdanie: 

a. W danej bazie wszystkie pola muszą być tego samego typu 

b. W danej bazie każdy rekord ma taką samą strukturę 

c. Zmiana struktury bazy danych zawsze skutkuje usunięciem wszystkich rekordów z 

tej bazy 

d. Do bazy danych nie można wstawić zdjęcia 

 

Zadanie 6. (1 pkt.) 

Zaznacz, który atrybut nie jest związany z formatowaniem czcionki:  

a. justowanie 

b. indeks górny 

c. kerning 

d. kursywa 

 

Zadanie 7. (1 pkt.) 

Gdzie należy wprowadzić tekst, który ma pojawić się na wszystkich stronach dokumentu? 

a. W polu tekstowym 

b. Nie można wykonać tej czynności 

c. W nagłówku lub stopce strony 

d. W specjalnie przygotowanej tabeli 

 

Zadanie 8. (2 pkt.) 

W programie graficznym wykonano rysunek w rozmiarze 300 x 300 pikseli w kolorze 24-bitowym i 

następnie zapisano w formacie BMP. Rozmiar pliku przechowującego ten rysunek będzie wynosił: 

a. 326 kB 

b. 264 kB 

c. 726 KB 

d. zależy to od stopnia złożoności tego rysunku. 
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Zadanie 9. (5 pkt.) 

Dopasuj (połącz linią) format pliku graficznego (za każde prawidłowe dopasowanie po 1pkt, są 

punkty ujemne – za każde nieprawidłowe dopasowanie po -0,5pkt) 

.bmp Format pliku opracowany z myślą o 

aplikacjach służących do przygotowani 

materiałów do wydruku. Pliki w tym 

formacie są wysokiej jakości. 

.jpg Standardowy format grafiki bitowej używany 

w systemie Windows. Nie ma możliwości 

kompresji, czyli zmniejszania wielkości 

pliku, który ma duże rozmiary. 

.tiff Format obrazu przechowujący jedynie 256 

kolorów. Plik tego typu są małych 

rozmiarów. Zaletą tego formatu jest 

możliwość tworzenia animowanych 

obrazów. 

.png Popularny format map bitowych 

przechowujących obraz w postaci 

skompresowanej. Od stopnia kompresji 

zależy jakość grafiki. Jest jednym z 

podstawowych formatów zapisu zdjęć w 

aparatach cyfrowych. 

.gif Format zapisu grafiki do zastosowań na 

stronach www. Format cechuje 24-bitowy 

kolor i wysoki stopień kompresji oraz bardzo 

dobra jakość grafiki. Obsługuje kanał alfa. 

 

Zadanie 10. (2 pkt.) 

Który znacznik HTML4 wstawia niebieską, poziomą linię na środku o szerokości 200 i grubości 4: 

a. <HR ALIGN=center SIZE=200 WIDTH=4 color="blue"> 

b. <HR ALIGN=center BOLD=4 WIDTH=200 color="blue"> 

c. <HR SIZE=4 ALIGN=center color="blue" WIDTH=200> 

d. <HR color="blue" ALIGN=center WIDTH=200 HIGH=4> 
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Zadanie 11. (2 pkt.) 

Który znacznik HTML4 ustala kolor tła dokumentu na niebieski i kolor czcionki na żółty  

 

a. <BODY BACKGROUND="blue" FONTCOLOR="yellow"> 

b. <BODY BACKGROUND="blue" TEXT="yellow"> 

c. <BODY BGCOLOR="blue" TEXT=”yellow”> 

d. <BODY BGCOLOR="blue" FONTCOLOR=”yellow”> 

 

Zadanie 12. (3 pkt.) 

Poniżej przedstawiony został kod napisany w HTML4. 

 
Która tabela zostanie wyświetlona w wyniku działania tego kodu: 

a) 

 
b) 
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c) 

 
d) 

 

Zadanie 13. (1 pkt.)  
Najmniejszą jednostką informacji używaną w odniesieniu do sprzętu komputerowego jest: 

a. bajt 
b. bit 
c. ban 

 

Zadanie 14. (1 pkt.)  
Która z poniższych liczb jest zapisana w systemie binarnym? 

a.  25B6 
b. 22666 
c. 100101 
d. 51 

 

Zadanie 15. (1 pkt.)  
Która z poniższych liczb jest zapisem dwójkowym liczby 45 zapisanej w systemie dziesiątkowym? 

a. 1010101 
b. 101101 
c. 100110  
d. 1100100 

Zadanie 16. (1 pkt.)  
Która z poniższych liczb jest zapisem trójkowym liczby 101101 zapisanej w systemie binarnym? 

a. 2101 
b. 1201 
c. 1010 
d. 1200 
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Zadanie 17. (1 pkt.)  
Który zapis przedstawia nazwę domeny? 

a. http:// 
b. ftp:// 
c. https:// 
d. dzieckowsieci.pl 

 

Zadanie 18. (1 pkt.)  
Podczas wyszukiwania zasobów na komputerze pojedynczy znak w nazwie zastępuje: 

a. * 
b. x 
c. ? 

 

Zadanie 19. (1 pkt.)  
Skrót URL oznacza: 

a. ujednolicony format adresowania zasobów stosowany w Internecie i w sieciach 
lokalnych 

b. protokół umożliwiający dwukierunkowy transfer plików 
c. standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do 

obsługi zdalnego terminala 
 

Zadanie 20. (1 pkt.)  
Do wyszukiwania informacji w bazach danych służą: 

a. raporty 
b. kwerendy 
c. formularze 

 

Zadanie 21. (1 pkt.)  
Skrót DNS oznacza: 

a. protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych 
konfiguracyjnych 

b. protokół sieciowy umożliwiający konwersję logicznych adresów warstwy sieciowej 
na fizyczne adresy warstwy łącza danych 

c. protokół komunikacyjny oraz usługa zapewniająca zamianę adresów znanych 
użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć 
komputerową 
 

Zadanie 22. (1 pkt.)  
 Adres IP komputera to numer, który identyfikuje go w sieci. Który adres IP jest niepoprawny? 

a. 192.168.16.2 
b. 10.0.0.256 
c. 172.32.0.250 
d. 254.254.192.254 

 

Zadanie 23. (1 pkt.)  
Który rodzaj licencji zezwala na uruchamianie programu komputerowego w dowolnych celach, a 
także wprowadzanie zmian w kodzie źródłowym?  

a. Adware 
b. Shareware 
c. GNU 
d. Freeware 
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Zadanie 24. (1 pkt.)  
Który rodzaj licencji nie zezwala na przeniesienie programu na inny komputer? 

a. Trial 
b. BSD 
c. CPL 
d. OEM 

 

Zadanie 25. (1 pkt.)  
Utworem w rozumieniu prawa autorskiego nie jest: 

a. rozporządzenie dyrektora szkoły 
b. postać Misia Uszatka 
c. praca plastyczna ucznia 
d. napisane przez ucznia opowiadanie 

 

Zadanie 26. (1 pkt.)  
Posiadasz legalnie nabytą płytę z muzyką swojego ulubionego zespołu. Które działania są zgodne z 
prawem? 

a. umieszczenie zawartości tej płyty w sieci 
b. zrobienie kopii tej płyty i podarowanie jej koledze 
c. wymienienie się z innymi internautami zawartością płyty przy pomocy przeglądarki 

p2p 
 

Zadanie 27. (1 pkt.)  
Dozwolony użytek utworów chronionych nie dotyczy: 

a. utworów już rozpowszechnionych 
b. programów komputerowych 
c. prawa cytatu 

 

Zadanie 28. (1 pkt.)  
Ploter to: 

a. Urządzenie peryferyjne mogące nanosić obrazy, wycinać wzory, grawerować itp. 

b. Urządzenie peryferyjne służące przetworzeniu statycznego obrazu rzeczywistego 

obiektu (np. kartka papieru) do postaci cyfrowej. 

c. Urządzenie peryferyjne wskazujące. 

 

Zadanie 29. (1 pkt.)  
Skaner to:  

a. Urządzenie peryferyjne służące do przenoszenia danego tekstu lub obrazu na różne 

nośniki druku (papier, folia, płótno itp). 

b. Urządzenie peryferyjne służące przetworzeniu statycznego obrazu rzeczywistego 

obiektu (np. kartka papieru) do postaci cyfrowej. 

c. Urządzenie peryferyjne mogące nanosić obrazy, wycinać wzory, grawerować itp. 

 

Zadanie 30. (1 pkt.)  

Eksplorator Windows to:  

a. Aplikacja służąca do przeglądania systemu plików w MS Windows 

b. Aplikacja służąca do obróbki plików graficznych w MS Windows 

c. Aplikacja służąca do edycji plików tekstowych w MS Windows 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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Zadanie 31. (1 pkt.)  

Który z podanych rozszerzeń nie jest rozszerzeniem pliku zarchiwizowanego?  

a. *.zip 

b. *.rar 

c. *.doc 

d. *.7z 

 

Zadanie 32. (1 pkt.)  

Które z podanych haseł jest najmniej bezpieczne: 

a. P@$$w0rd 

b. Lomtjjzictcttsdkcsdptwowiobt 

c. Admin1 

d. @dmin|1 

 

Zadanie 33. (1 pkt.)   

Poprawny adres e-mail to? 

a. jan-nowak@wp@pl 

b. jan.nowak#wp.pl 

c. jan.nowak@wp.pl 

  

Zadanie 34. (1 pkt.)  

IPv4 lub IPv6 to? 

a. Protokół internetowy, dzięki któremu możemy ustalić lokalizację w Internecie 

b. Strona odwiedzana w celu odnalezienia innej lokalizacji 

c. Program do umieszczania informacji w sieci 

 

Zadanie 35. (1 pkt.)  

Który z programów może być pomocny w uczniu się? 

 

a. Windows Movie Maker 

b. Pasjans pająk 

c. Microsoft Word 

d. GTA 

e. DivX 
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Zadanie 36. (5 pkt.) 

Wybierz, jaka wartość zostanie wypisana po wykonaniu algorytmy: 

Krok1: deklaracja zmiennej ‘i’ i nadanie jej wartości 1 

Krok2: deklaracja zmiennej ‘suma’ i nadanie jej wartości 0  

Krok3: wykonań Krok 3a i Krok 3b pięć razy: 

    Krok3a: jeśli zmienna ’i’ jest parzysta, dodaj wartość ‘i’ do zmiennej ‘sumy’  

    Krok3b: zwiększ zmienną ‘i’ o 1  

Krok4: wypisz wartość suma  

a. 12 

b. 6 

c. 10 

d. 2 

 

Zadanie 37. (1 pkt.) Jaki program może ci pomóc w rozwiązaniu zadania z matematyki? 

a. Arkusz kalkulacyjny 

b. Edytor grafiki 

c. Odtwarzacz wideo 

d. Kalkulator 

e. Program, który napiszesz sam w dowolnym języku programowania 

 

Zadanie 38. (2 pkt.) Algorytm może być przedstawiony w postaci: 

a. listy czynności 

b. kodu dowolnego języka programowania 

c. schematu blokowego 

d. gry edukacyjnej 

 

Zadanie 39. (1 pkt.) W uporządkowanym zbiorze liczb całkowitych od najmniejszej do 

największej wartość maksymalna jest: 

 

a. Na początku zbioru 

b. Dokładnie w środku zbioru 

c. Na końcu zbioru 
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Zadanie 40. (1 pkt.)  

Na czym polega sortowanie od największej do najmniejszej wartości w zbiorze liczb  

 

a. Na porównywaniu kolejno dwóch liczb stojących obok siebie i jeżeli pierwsza jest 

większa, zamianie miejscami 

b. Na porównywaniu kolejno dwóch liczb stojących obok siebie i jeżeli pierwsza jest 

mniejsza, zamianie miejscami 

c. Na wyszukiwaniu maksimum i minimum 

 

Zadanie 41. (1 pkt.) Algorytmem nazywamy: 

a. Uporządkowany zbiór liczb 

b. Uporządkowany sposób rozwiązania problemu 

c. Zbiór informacji o danym programie 

d. Zbiór liczb rzeczywistych i całkowitych 

Zadanie 42. (1 pkt.) Czy w arkuszu kalkulacyjnym można rozwiązywać proste algorytmy? 

a. Tak 

b. Nie 

 


