
Test z etapu szkolnego 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki  

 

1. Wygładzanie ostrych, schodkowych krawędzi komputerowo renderowanego obrazu 
nazywa się  

a. Antyaliasing  
b. Mipmapping  
c. HDR  
d. Cel-shading  

2. Maksymalne nasycenie kolorów czerwonego, niebieskiego i zielonego w modelu RGB 
daje kolor 

a. biały, 
b. czarny, 
c. fioletowy, 
d. szary. 

3. Który format plików graficznych umoŜliwia utworzenie prostej animacji? 

a. GIF 
b. JPG 
c. PNG 
d. MP3 

4. Czas przesyłania pliku o rozmiarze 700MiB przez łącze przepustowości 100Mbps 
(zakładając Ŝe przesyłany jest jedynie plik oraz Ŝe w transmisji nie następują Ŝadne 
przerwy) wyniesie  

a. 58,7s  
b. 70s  
c. 7.3s  
d. 7s  

5. Model ISO/OSI wyróŜnia szereg warstw pełniących róŜne funkcje systemu 
komunikacyjnego. Która z warstw NIE naleŜy do tego modelu 

a. Warstwa aplikacji  
b. Warstwa izolacyjna  
c. Warstwa transportowa  
d. Warstwa fizyczna  

6. Która z podanych nie jest topologią sieciową? 

a. serial 
b. pierścień 
c. gwiazda 
d.  magistrala 



7. Licencjonowanie open-source oznacza, Ŝe program  

a. nie moŜe zostać wykorzystany w celach komercyjnych.  
b. nie moŜe być modyfikowany w celu wprowadzenia w nim zmian.  
c. nie moŜe być rozprowadzany bez własnego kodu źródłowego.  
d. wymaga ręcznej kompilacji z postaci źródłowej.  

8. WskaŜ urządzenie, które nie jest wykorzystywane przy łączeniu komputerów w sieć.  

a. Hub  
b. Koncentrator  
c. Predator  
d. Terminator 

9. W terminologii protokołu DNS www.lodz.pl to: 

a. domena 
b. adres 
c. obszar 
d. końcówka 

10. Która z poniŜszych instrukcji języków rodziny C (C/C++, Java, C#) nie jest 
instrukcj ą warunkową?  

a. swith  
b. if  
c. while  
d. break  

11. Który z poniŜszych języków pozwala na programowanie na najniŜszym poziomie:  

a. C/C++  
b. Java  
c. Python  
d. Bash  

12. Językiem wysokiego poziomu nie jest 

a. Java 
b. Matlab 
c. Asembler 
d. C# 

13. Które z poniŜszych wartości zmiennych  “a” i “b” uczyni ą, Ŝe ten warunek zapisany 
w języku C będzie prawdziwy? 

if ( (a>b) && b==12 || a*b==0 && a+b<10 ) 

a. a=3 i b=12 
b. a=15 i b=10 



c. a=0 i b=12 
d. a=0 i b = 3 

14. C# jest językiem 

a. strukturalnym. 
b. obiektowym. 
c. naturalnym. 
d. niskiego poziomu. 

15. Za pomocą Visual Studio 2010 NIE moŜemy tworzyć 

a. aplikacji na telefon iPhone. 
b. aplikacji Windows Forms. 
c. aplikacji konsolowych i serwerowych. 
d. aplikacji typu Silverlight. 
 

16. Który z poniŜszych elementów został wprowadzony w HTML5:  

a. div  
b. meta  
c. canvas  
d. applet  

 
17. Który znacznik określa element listy nienumerowanej? 

a. ul 
b. ol 
c. li 
d. p 

 
18. Czym jest jQuery? 

a. biblioteką funkcji JavaScript 
b. plikiem multimedialnym 
c. wtyczką do przeglądarki 
d. zbiorem zasad tworzenia stron internowych  

19. Na jakim porcie pracuje usługa WWW? 

a. 40 
b. 80 
c. 96 
d. 110 

20. Aby na stronie internetowej zamieścić ruchomą animację NIE wykorzystasz 
technologii 

a. JavaScript 
b. Flash 



c. CSS3 
d. PHP 

21. Gdy fragment tekstu obejmiemy definicją <FONT SIZE=-1></FONT>, to czcionka 
tekstu będzie mieć wielkość  

a. 3 punktów 
b. 2 punktów 
c. 4 punktów 
d. 1 punktów 

22. Aby w programie Microsoft Excel odwołać się do komórki w innym arkuszu, 
wykorzystasz symbol:  

a. $  
b. &  
c. %  
d. !  

23. W komórce AB72 wpisana jest formuła „=SUMA(A3;B4)”. Do której komórki 
spośród podanych moŜna tę formuł ę skopiować? 

a. BA68 
b. AB69 
c. BB70 
d. AA71 
 

24. WskaŜ komórkę, która sąsiaduje z komórką CU523. 
 

a. CW523 
b. CS523 
c. CT523 
d. CX523 
 

25. Wynikiem formuły „=WYBIERZ(2^3;2;3;4;5;6;7;8;9)” je st liczba 
 

a. 4 
b. 6 
c. 8 
d. 9 

26. Do przesyłania stron HTML przeglądarki wykorzystuj ą protokoły  

a. FTP i SFTP  
b. Gopher i Gopher+  
c. HTTP i HTTPS  
d. POP3 i SMTP  

27. Który z poniŜszych protokołów NIE zostanie wykorzystany podczas wpisania przez 
uŜytkownika w polu przeglądarki internetowej adresu URL i załadowaniu strony?  



a. HTTP  
b. TCP  
c. DNS  
d. FTP  

28. Którego z podanych adresów IP nie znajdziemy w Internecie? 

a. 38.176.55.44 
b. 131.107.5.65 
c. 190.5.7.126 
d. 192.168.3.4 

29. Protokół SMTP w realizacji usług poczty elektronicznej słuŜy do: 

a. pobierania wiadomości z serwera 
b. wysyłania nowej wiadomości 
c. konfigurowania programu klienckiego 
d. przeglądanie wiadomości w sieci lokalnej 

30. Jaki wyraz symbolizuje litera d na końcu nazwy usługi w httpd i mysqld?  

a. Demon 
b. Digit 
c. Defrag  
d. Domena 

31. WskaŜ protokół wykorzystywany w sieci Internet.  

a. NetBUI 
b. IPX/SPX 
c. TCP/IP 
d. SPX/IPX 

32. Port USB zgodnie ze specyfikacją podłączone urządzenia moŜe zasilać prądem 
stałym o napięciu i natęŜeniu:  

a. 5V i 500mA  
b. 2.5V i 900A  
c. 1V i 100mA  
d. 10V i 200mA  

33. Rozdzielczość aparatów cyfrowych zaleŜy od 

a. parametrów matrycy światłoczułej 
b. pojemności pamięci aparatu fotograficznego 
c. parametrów obiektywu 
d. parametrów migawki 

34. Który z programów nie jest serwerem WWW 



a. IIS 
b. Apacze 
c. PWS 
d. FileZilla 

35. Który z poniŜszych algorytmów będzie najszybszy podczas sortowania ogromnego 
zbioru danych, w którym losowo zamieniono ze sobą kilka par sąsiednich elementów: 

a. Quicksort  
b. sortowanie przez scalanie  
c. sortowanie za pomocą kopca binarnego  
d. sortowanie bąbelkowe  

36. Standardowym językiem zapytań do komputerowych baz danych jest:  

a. NoSQL  
b. SQL  
c. uproszczony angielski  
d. DDL  

37. W terminologii struktur danych w bazach danych wyróŜnia się:  

a. bazy danych, tabele i rekordy  
b. tabele, klasy i wpisy  
c. katalogi, klasy i obiekty  
d. archiwa, relacje i obiekty  

38. Aby wprowadzić zaleŜności pomiędzy tabelami wprowadza się:  

a. dowiązania  
b. odnośniki  
c. hiperłącza  
d. relacje  

39. Zakładając konto na serwisach udostępniających hosting www w Polsce najczęściej 
otrzymuje się do dyspozycji bazę danych:  

a. PostgreSQL  
b. MySQL  
c. Oracle Database  
d. Microsoft SQL  

40. Język stanowiący część strony www, a który NIE połączy się z bazą danych 
działającą lokalnie na serwerze, to:  

a. PHP  
b. Javascript  
c. Java  
d. C#  



41. Wydruk pism stworzonych w edytorze tekstu do wielu adresatów z bazy danych   
jest moŜliwy dzięki: 

a. technologii OLE 
b. korespondencji seryjnej 
c. stylom formatowania 
d. wstawieniu tabeli z bazy danych do dokumentu tekstowego 
 

42. Jeśli połoŜenie obrazka w tekście jest zmieniane za pomocą formatowania 
akapitowego (np. zmiana wcięcia za pomocą suwaka linijki) to znaczy, Ŝe obrazek 
posiada atrybut 

 
a. równo z tekstem 
b. ramka 
c. przyległe 
d. przed tekstem 

43. Aby umieścić obrazek w tekście z moŜliwością edytowania go za pomocą narzędzi 
edytora graficznego naleŜy wykorzystać polecenie 

a. wstaw obraz 
b. wstaw obiekt z pliku 
c. wstaw obiekt z pliku i wstaw łącze 
d. wstaw symbol 

44.  Jednoczesna zmiana cech tekstu takich jak zmiany kroju, stylu, koloru, wielkości 
czcionki, odstępu między wierszami itp. jest moŜliwa dzięki 

a. formatowaniu znakowemu 
b. formatowaniu akapitowemu 
c. formatowaniu blokowemu 
d. formatowaniu stylami 

45. Rozdzielczość obrazka osadzonego w Internecie wynosi 

a. 72 ppi 
b. 300 dpi 
c. 600 dpi 
d. 1200 dpi 

 


