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1. W arkuszu kalkulacyjnym następna kolumna po kolumnie „Z” ma symbol: 

a) A                     b) Z1                c) AA               d) END 

 

2. Algorytm to: 

a) program komputerowy rozwiązujący skomplikowany problem 

b) dane (np. liczby), które program wczytuje z pliku podczas swojego działania 

c) zapis, krok po kroku czynności prowadzących do rozwiązania problemu 

d) liczba dodawań lub mnożeń wykonanych przez program 

 

3. W pamięciach przenośnych USB oraz kartach pamięci stosowana jest pamięć: 

a) FLASH              b) ROM              c) RAM                d) EPROM 

 

4. Co to jest CAPTCHA?  

a) edytor tekstu  

b) rodzaj robaka  

c) rodzaj robota internetowego  

d) technika sprawdzania, czy formularz wypełnia człowiek, czy robot 

 

5. Które z poniższych nie jest protokołem internetowym? 

a) HTTP               b) FTP                 c) SMTP                d) HTML 

 

6. W jaki sposób można uzyskać literę „ź” w MS WORD?  

a) Alt + z              b) Ctrl + z            c) Alt + x           d) Alt + v 

 

7. Rozwiń skrót WAN: 

a) Web Area Network     b) World Area Network     c) Wave Area Network       d) Wide Area Network 

 

8. ROM to:  

a) pamięć stała  

b) skrót od Random Operation Memory - pamięć wykorzystywana w generatorach liczb pseudolosowych  

c) skrót od Reaction Of Memory - czas reakcji na pobudzenie pamięci impulsem elektrycznym  

d) pamięć o dostępie swobodnym umożliwiająca zapis i odczyt 

 

9. Jeśli opublikujesz zdjęcie na portalu społecznościowym (np. Facebook) i potem wykasujesz je, to: 

a) na pewno nikt go więcej nie zobaczy 

b) po 10 dniach zostanie ono automatycznie usunięte z Internetu  

c) ktoś mógł je już zapisać na swoim komputerze - wtedy będzie on mógł korzystać z niego dalej bez Twojej 

wiedzy 

d) ktoś mógł je już zapisać na swoim komputerze - ale wtedy zostanie ona automatycznie skasowane z jego 

komputera jeśli wykasujesz je z portalu 

 

10. W programie MS Word numeracja stron w dokumencie realizowana jest najczęściej poprzez:  

a) zastosowanie stylów                                b) wprowadzenie nagłówka i stopki  

c) wprowadzenie marginesów stron             d) wprowadzenie tabeli 

 

11. Ogólnie pamięci komputera dzielimy na: 

a) RAM i ROM           b) zewnętrzną i RAM         c) wewnętrzną i RAM           d) zewnętrzną i wewnętrzną 

 

12. Aby usunąć aplikację z komputera należy: 
a) znaleźć odpowiedni folder , zaznaczyć go i nacisnąć klawisz DELETE 

b) skompresować odpowiedni folder i przenieść go na dyskietkę 



INFORMATYKA-OMNIBUS 2019 
 

c) dokonać deinstalacji poprzez panel sterowania 

d) usunąć aplikację poprzez zaznaczenie jej skrótu na pulpicie i przeniesienie na „kosz” 

 

13. Skrót klawiszowy CTRL +V powoduje: 

a) wyłączenie komputera                                    b) uruchomienie aplikacji 

c) wklejenie zawartości schowka                       d) skopiowanie zaznaczonego obszaru do bufora 

 

14. CD RW to: 

a) dyskietka wielokrotnego zapisu                     b) płyta CD jednokrotnego zapisu 

c) płyta CD wielokrotnego zapisu                      d) płyta do zapisu filmów DVD 

15. Skrót RGB oznacza: 

a) rodzaj złącza cyfrowego do przesyłania obrazu pomiędzy komputerem a monitorem 

b) funkcję, która umożliwia ustalenie koloru tekstu na ekranie monitora w językach programowania 

C/C++/Pascal 

c) model  barw, oparty o składowe trzech kolorów: czerwony, zielony i niebieski 

d) podstawowe polecenie w systemie operacyjnym LINUX do zmiany koloru wyświetlanego tekstu             

w terminalu 

 

16. Formatowanie dysku służy między innymi do: 

a) sprawdzenia, czy na dysku znajdują się klastry z plikami 

b) odzyskania danych znajdujących się w Koszu 

c) przygotowania go do zainstalowania na nim systemu operacyjnego 

d) połączenie dwóch plików w jeden plik 

 

17. Uzupełnij krzyżówkę i podaj następnie hasło: 

            
1                   

  

   
2               

 

   
3         

    

  
4                 

 

   
5           

   

 
6                 

  

 
7                 

  

  
8                 

 

             

Poziomo: 

1) Zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie 

2) Urządzenie służące do wizualizacji wyników działania programu uruchomionego na komputerze 

3) Szeregowe złącze stosowane do połączenia twardego dysku z płytą główną  

4) Serwis społecznościowy, którego twórcą jest Mark Zuckerberg  

5) Program komputerowy, posiadający zdolność powielania się, którego celem jest szkodzenie zasobom 

komputera 
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6) Umowa na korzystanie z programu komputerowego zawierana między użytkownikiem programu, 

a jego twórcą 

7) Zapytanie do bazy danych 

8) Logiczny, wydzielony obszar dysku twardego      

Hasło krzyżówki: .................................................. 

18. Autorskie prawa majątkowe wygasają po: 

a) 5 latach od śmierci autora                            b) 20 latach od śmierci autora 

c) 70 latach od śmierci autora                          d) 100 latach od śmierci autora 

 

19. Edytorem tekstu jest: 

a) Paint              b) Word                c) PowerPoint                    d) Excel 

 

20. Jakie rozszerzenie posiada plik stworzony w programie Word? 

a) .gif                 b) .jpg                   c) .bmp                  d) .doc 

 

21. Znak z górnej części klawisza napiszemy, jeśli naciśniemy go razem z klawiszem: 

a) ENTER          b) ALT                 c) SHIFT               d) CAPSLOCK 

 

22. Informatyka jest to:  

a) dyscyplina naukowo techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów  

b) nauka o komputerach  

c) wiedza o budowie komputera  

 

23. Jakim systemem liczbowym posługuje się komputer zapisując informacje?  

a) dziesiętnym     b) dwójkowym     c) pozycyjnym       d) zmiennoprzecinkowym 

 

24. Najmniejszą jednostką informacji jest:  

a) bajt      b) bit      c) piksel      d) znak  

 

25. 1 kilobajt równa się:  

a) 256 bajtów       b) 512 bajtów      c) 1000 bajtów       d) 1024 bajty  

 

26. Przy jakiej rozdzielczości będą najmniejsze ikony na pulpicie?  

a) 1280x720      b) 1024x768     c) 800x600      d) 640x480  

 

27. Skaner to:  

a) urządzenie służące do wprowadzania do pamięci obrazu graficznego  

b) urządzenie służące do obliczania wartości liczbowych   

c) część jednostki centralnej  

 

28. Do urządzeń wejściowych zaliczamy następujące urządzenie:  

a) monitor       b) drukarkę     c) skaner        d) głośniki  

 

29. Software jest to:  

a) mikroprocesor firmy Intel      b) oprogramowanie komputera       c) rodzaj portu wejściowego  

 

30. Hardware jest to:  

a) oprogramowanie komputera       b) język programowania      c) komputer z urządzeniami peryferyjnymi 

 

31. RAM jest to:  
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a) pamięć stała       b) pamięć operacyjna     c) arkusz kalkulacyjny     d) zegar systemowy  

 

32. Programy użytkowe to:   

a) Linux, Excel    b) Paint, Word   c) Windows 10    d) Eksplorator Windows  

 

33. Oprogramowanie dostępne praktycznie bezpłatnie i nie wymagające licencji to:  

a) freeware      b) shareware        c) trial         d) software  

 

34. Zapisanie tego samego pliku w innym formacie to:  

a) kondensacja      b) translacja      c) konwersacja       d) konwersja  

 

35. Za pomocą notatnika systemowego zapiszesz dokument ze standardowym rozszerzeniem:  

a) .doc       b) .gif     c) .txt      d) .exe  

 

36. Jeśli chcesz zapisać jak najwięcej zeskanowanych fotografii, to jaki wybierzesz typ plików 

graficznych?  

a) .bmp          b) .jpg         c) .wmf         d) .cpt.  

 

37. Justowanie to:  

a) rozmieszczenie tekstu równomiernie w linii tak, że wyrównany jest do obu marginesów jednocześnie  

b) jedno z określeń na wędrowanie po Internecie  

c) jeden z układów grafiki względem tekstu  

d) ustawienie tekstu w środku linii  

 

38. Intranet jest to:  
a) rozległa sieć komputerowa                             b) pierwotna nazwa sieci globalnej Internet 

c) wewnętrzna sieć komputerowa                      d) sieć internetowa działająca na obszarze Unii Europejskiej 

 

39. Które z określeń wskazuje na sieć rozległą?  

a) LAN      b) MAN     c) WAN     d) WAP 

 

40. Internet to:  

a) program do przeglądania stron WWW                          b) sieć komputerowa o zasięgu światowym 

c) program graficzny                                                         d) lokalna sieć komputerowa  

 

41. Który adres jest niepoprawny?  

a) www.radziłów.schoolaris.pl                                            b) www.google.com 

c) http://www.neostrada.pl/tpsa/run?n=msi_muzyka          d) www.wp.pl.  

 

42. Co oznacza słowo „spam”?  

a) kodeks dobrych obyczajów                                               b) program pocztowy  

c) niepożądany tekst, np. o charakterze reklamowym          d) nazwa języka programowania 

 

43. Dopasuj znaczenie poniższych domen: 

.com  ….. a) instytucje rządowe 

.gov   ….. b) instytucje edukacyjne 

.org    ….. c) domena krajowa 

.mil    ….. d) instytucje militarne 

.edu    ….. e) instytucje edukacyjne 

.de      ….. f) organizacje niekomercyjne 

 

 

http://www.radziłów.schoolaris.pl/
http://www.neostrada.pl/tpsa/run?n=msi_muzyka


INFORMATYKA-OMNIBUS 2019 
 

44. Uporządkuj rodzaje płyt wpisując 1 przy najmniejszej pojemności, a 3 przy największej 

pojemności:       a) DVD      b) Bluray     c) CD 

 

45. Pierwszy system operacyjny wprowadzony przez firmę Microsoft nazywał się: 

a) Windows      b)   Linux     c)   Dos      d)   OS-X 


