
ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 
W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH

Uwaga!!! Zadania zamieszczone w tym pliku mogą być wykorzystane tylko przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Świątnikach do przygotowania się do konkursu matematyczno-przyrodniczego.

1. W jakiej odległości od oczu ustawiamy monitor:
a. w odległości od 20 do 40 cm
b. w odległości od 40 do 70 cm
c. w odległości od 30 do 80 cm

2. Licencja to:
a. przejaw łamania praw autorskich, nielegalne posługiwanie się programem komputerowym bez 

zgody autora
b. dokument pozwalający na legalne używanie programu komputerowego
c. prawo chroniące twórcę programów przed ich rozpowszechnieniem i używaniem bez jego 

wiedzy
3. ENIAC to:

a. pierwszy komputer
b. pierwsza pamięć
c. pierwsza drukarka

4. Procesor to:
a. skrzynka, do której przyłączamy inne części zestawu komputerowego
b. miejsce, w którym komputer przechowuje informacje niezbędne do jego działania
c. „mózg i serce komputera”

5. Pamięć RAM to pamięć :
a. zewnętrzna
b. przeznaczona tylko do odczytu
c. operacyjna o dostępie swobodnym

6. Które zdanie jest prawdziwe:
a. mysz jest niezbędnym elementem zestawu komputera
b. drukarka laserowa pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość wydruku
c. skaner jest zewnętrznym urządzeniem wyjściowym komputera

7. Które, z pośród wymienionych niżej akcesoriów są konieczne i niezbędne, aby słuchać muzyki poprzez 
komputer:

a. karta dźwiękowa
b. napęd CD-Rom
c. program do komponowania

8. Zawieszenie komputera oznacza:
a. ponowne uruchomienie komputera
b. wyłączenie jednostki centralnej
c. komputer nie reaguje na polecenia użytkownika

9. Nazwa folder oznacza:
a. ograniczoną część ekranu monitora
b. miejsce przechowywania plików na dysku
c. różne powierzchnie dysku

10. Dokumentem nazywamy
a. utrwalony w pamięci zewnętrznej komputera rezultat pracy dowolnego programu w środowisku 

Windows
b. mały obrazek, który symbolizuje elementy środowiska Windows
c. przeważnie prostokąt z umieszczonym na nim napisem lub symbolem

11. Przycisk minimalizuj w oknie oznacza:
a. zamknięcie okna
b. zwinięcie okna do przycisku na pasku zadań
c. rozwija okno na cały ekran



12. Aplikacja to:
a. program działający w środowisku Windows
b. ikona umieszczona na Pulpicie
c. przycisk w środowisku Windows

13. Rozszerzenie pliku BMP informuje, że: 
a. zawartością pliku jest mapa bitowa
b. zawartością pliku jest kalkulacja finansowa
c. zawartością pliku jest dokument tekstowy

14. Piksel to:
a. najmniejszy element obrazu, jaki może być wydrukowany na drukarce atramentowej
b. najmniejszy element, jaki może być wyświetlany na ekranie monitora
c. największy element obrazu, jaki może być wydrukowany na drukarce laserowej

15. Ikona gwiazdki w przyborniku, w edytorze graficznym MS Paint służy do:
a. powiększenia
b. zaznaczenia
c. kopiowania

16. Które z podanych rozszerzeń jest rozszerzeniem nadawanym przez program MS Paint
a. TXT
b. DOC
c. BMP

17. W edytorze tekstu justowanie oznacza:
a. wyrównanie tekstu do lewego marginesu
b. wyrównanie tekstu do prawego marginesu
c. wyrównanie tekstu do obu marginesów jednocześnie

18. Co oznacza adres komórki A9, w arkuszu kalkulacyjnym:
a. ze komórka znajduje się w kolumnie 9 i w wierszu A
b. że komórka znajduje się w kolumnie A i w wierszu 9
c. że komórka znajduje się w kolumnie A i w arkuszu 9

19. Co oznacza zapis =(A5+B5)
a. sumę dwóch liczb znajdujących się w komórce A5 i B5
b. różnicę dwóch liczb znajdujących się w komórce A5 i B5
c. iloczyn dwóch liczb znajdujących się w komórce A5 i B5

20. Które zdanie jest prawdziwe:
a. program Ms Access wykorzystywany jest do kalkulacji finansowych
b. program Ms Excel wykorzystywany jest do gromadzenia informacji i przetwarzania danych
c. program MS Outlook Express służy do obsługi poczty elektronicznej

21. Portal internetowy to:
a. zbiór stron internetowych
b. zbiór witryn internetowych
c. serwis internetowy

22. Który z poniższych adresów e-mail jest poprawny
a. jan*kowalski@poczta.onet.pl
b. jankowalski@poczta.onet.pl
c. jankowalski@@poczta..onet.pl.

23. Która nazwa programu jest nazwą przeglądarki internetowej
a. Microsoft Internet
b. Microsoft Internet Net
c. Microsoft Internet Explorer

24. Co powinieneś mieć aby korzystać z Internetu
a. komputer, skaner, drukarkę
b. komputer, modem drukarkę
c. komputer, ploter, drukarkę 

25. Co oznacza WWW:
a. WIDE WIDE WEB
b. WEB WIDE WORD
c. WORD WIDE WEB



26. Najmniejsza jednostka informacji to:
a) bit 
b) bajt
c) kilobajt
d) megabajt

27. Jeden kilobajt (1kB) to:
a) 1024 bajty
b) 1000 bajtów
c) 1200 bajtów
d) 0,2 megabajta

28. Fire Wire to nazwa:
a) szybkiego łącza internetowego
b) szybkiego złącza cyfrowego
c) programu antywirusowego
d) usługi wiadomości multimedialnych

29. Galeria WordArt to galeria:
a) stylów tekstu
b) rodzajów grafiki
c) autokształtów
d) zdjęć

30. Partycja to:
a) fragment pamięci operacyjnej
b) fragment sektora
c) fragment obszaru dysku twardego
d) akcelerator 3D

31. Witryna to:
a) pojedyncza strona internetowa
b) rodzaj reklamy
c) zbiór stron WWW tworzących spójną całość
d) rodzaj kart grafiki

32. Identyfikator pliku składa się z:
a) 3 części
b) 4 części
c) 1 części
d) 2 części

33. Plik o rozszerzeniu xls.* zawiera:
a) plik bazy danych
b) plik arkusza kalkulacyjnego
c) plik tekstowy
d) plik graficzny

34. Najmniejszy element obrazu to:
a) mora
b) piksel
c) sektor
d) wektor

35. Italik to inaczej:
a) nazwa klawisza
b) pismo pochyłe
c) typ procesora
d) rodzaj grafiki

36. Skrót USB oznacza:
a. nowy rodzaj monitora ciekłokrystalicznego;
b. uniwersalne gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych;
c. klawiaturę i mysz bezprzewodową



37. „Skype” to:
a. nazwa groźnego wirusa
b. firma produkująca aparaty cyfrowe
c. program do komunikacji głosowej
d. inna nazwa procesora komputerowego

38. Przeglądarką internetową nie jest:
a. Mozilla
b. Opera
c. Outlook Express
d. Internet Explorer

39. Pojemność dysków twardych mierzymy w:
a. gigahercach
b. gigabajtach
c. megabitach
d. teraflopach

40. Koń trojański to:
a. nazwa gry komputerowej
b. program umożliwiający przejęcie kontroli nad innym komputerem
c. komunikator internetowy
d. program antywirusowy

41. Pliki dźwiękowe mogą posiadać rozszerzenia:
a. .ppt, .doc
b. .jpg, .wmf
c. .avi, divx
d. .ogg, .mid

42. 14. Przycisk  paska narzędzi większości programów biurowych to:
a. „wyrównaj do lewej strony”
b. „wypunktowanie”
c. „wstaw tabelę”
d. „wstaw numery stron”

43.  Zapis kolumnowy (typu gazetowego) w dokumentach tekstowych uzyskamy za pomocą przycisku:

a) b) c) d) 
44. Za pomocą „pendrive” można:

a. przenieść dane z jednego komputera na inny
b. przyspieszyć komputer
c. zeskanować obrazek
d. podłączyć różne urządzenia bezprzewodowe

45. Urządzeniem wejściowym jest:
a) drukarka 
b) mysz 
c) monitor 
d) ploter

46. Czego dotyczy oznaczenie MHz:
a. dysku twardego 
b. procesora 
c. pamięci operacyjnej

47. W jakich pojemnościach pamięci określana jest pamięć operacyjna RAM:
a. KB 
b. MB 
c. GB

48. Co oznacza symbol FDD:
a. napęd dysku twardego 
b. pamięć operacyjną 
c. dyskietkę



49. Które z wymienionych programów są systemami operacyjnymi:
a. DOS, WINDOWS 95
b. OFFICE, PAINT
c. PowerPoint

50. Edytorem tekstu jest:
a) Paint 
b) WordPad 
c) PowerPoint 
d) Excel

51. Jakie rozszerzenie posiada plik stworzony w programie Word
a. .gif 
b. .jpg 
c. .bmp 
d. .doc

52. Znak z górnej części klawisza napiszemy jeśli naciśniemy go razem z klawiszem:
a) ENTER 
b) ALT 
c) SHIFT 
d) CAPSLOCK

53. W programie Word blokiem nazywamy:
a. zestaw tych samych znaków
b. pasek narzędzi zmieniający wygląd tekstu
c. zaznaczony fragment tekstu

54. Jak nazywamy pasek narzędzi służący zmianie wyglądu tekstu:
a. standardowy 
b. rysowania 
c. formatowania

55. Polecenia ZAPISZ JAKO szukamy w MENU:
a) EDYCJA 
b) PLIK 
c) WIDOK 
d) FORMAT

56. Wyszukiwarka to:
a. płyta CD z określonym programem do wyszukiwania gier
b. program,który przeszukuje strony WWW w celu odnalezienia danych określonych przez 
użytkownika
c. typ protokołu internetowego

57. Angielska nazwa poczty elektronicznej to:
a) www 
b) Newsgroup 
c) e – mail 
d) DHCP

58. Do obsługi poczty elektronicznej służy program:
a) Excel 
b) Outlook 
c) Corel 
d) Access

59. Do tworzenia stron internetowych służy program:
a) Corel 
b) Pascal 
c) Front Page 
d) Hewlett – Packard

60. Program FTP służy do :
a. przesyłania dużych plików w sieci
b. przeglądania stron internetowych
c. przesyłania listów



61. Arkusz kalkulacyjny to:
a. program do tworzenia stron internetowych
b. program do przechowywania i przetwarzania dużej ilości danych liczbowych 
c. program do obliczeń matematycznych

62. W arkuszu kalkulacyjnym pojęcie ADRES oznacza:
a. kolumny oznaczone literami
b. komórkę, w której znajduje się kursor
c. połączenie oznaczenia kolumny i wiersza np. C1

63. Jakie rozszerzenie przyjmują pliki w arkuszu kalkulacyjnym:
a. .com 
b. .gif 
c. .xls

64. Wyrażenie =C2*G2 znajdujące się w komórce E2 to:
a. funkcja 
b. formuła 
c. zakres

65. Co oznacza formuła =SUMA(B3:B9) :
a. sumę B3 i B9
b. dzielenie B3 przez B9
c. sumę pół od B3 do B9 

66. Zestaw komputerowy powinien zawierać: 
a. jednostkę centralną, monitor, drukarkę 
b. monitor, mysz, klawiaturę, jednostkę centralną
c. monitor, jednostkę centralną, klawiaturę, skaner

67. Dyskietka jest rodzajem pamięci: 
a. nietrwałej 
b. wewnętrznej komputera 
c. zewnętrznej komputera 

68. Cechy pamięci operacyjnej to: 
a. umieszczanie danych i programów, z którymi obecnie pracuje 
b. zapisywanie trwałe wyników pracy komputera 
c. zapisywanie programu nadzorującego pracę komputera

69. Napęd CD-ROM to urządzenie do: 
a. zapisywania informacji na płytach CD 
b. przesyłania danych w sieci komputerowej 
c. odtwarzania informacji zapisanych na płycie 

70. Procesor komputera to: 
a. układ elektroniczny odpowiedzialny za wyświetlanie obrazu na ekranie monitora 
b. odpowiada za realizację najważniejszych funkcji komputera 
c. umożliwia połączenie komputerów w sieć 

71. Które z tych urządzeń są oparte na technice komputerowej? 
a. żarówka i suszarka do włosów 
b. pralka automatyczna i samochód 
c. telefon komórkowy i cyfrowy aparat fotograficzny 

72. Co to jest komputer? 
a. urządzenie przetwarzające informacje wejściowe na wyjściowe 
b. elektryczna maszyna do pisania 
c. połączenie telewizora, telefonu i odtwarzacza płyt CD 

73. Przycisk RESET naciskamy, gdy: 
a. kończymy pracę z komputerem 
b. nie wiemy, jaki krok wykonać 
c. tylko wtedy, gdy komputer się zawiesił

74. Po wyłączeniu zasilania komputera wymazywana jest zawartość: 
a. pamięci zewnętrznej komputera 
b. dyskietki umieszczonej w stacji dysków 
c. pamięci operacyjnej komputera 



75. Dyskiem twardym nazywamy: 
a. pamięć wewnętrzną komputera 
b. rodzaj pamięci zewnętrznej 
c. urządzenia podłączone do jednostki centralnej 

76. Modem służy do: 
a. drukowania dokumentów 
b. przesyłania danych między komputerami za pomocą telefonu 
c. odtwarzania muzyki na komputerze

77. Piractwem komputerowym jest: 
a. korzystanie z komputera kolegi 
b. używanie programów w wersji demo z czasopism 
c. posługiwanie się programem skopiowanym bez zgody autora 

78. Licencją jest: 
a. dokument zezwalający na legalne używanie programu 
b. instrukcja obsługi programu 
c. dokument zezwalający na kopiowanie 

79. Ikoną nazywamy: 
a. przycisk sterujący komputerem 
b. mały obrazek symbolizujący np. program 
c. przycisk umożliwiający rysowanie na monitorze

80. Skaner służy do: 
a. kopiowania do komputera rysunków i tekstów z kartki papieru 
b. wyświetlania obrazów na ekranie 
c. wprowadzania danych z klawiatury do komputera 

81. Urządzeniem wejściowym jest: 
a. drukarka
b. mysz
c. monitor

82. Jaka jest pojemność dyskietki 3,5 calowej: 
a. 256 MB
b. 1 GB
c. 1,44 MB

83. Co oznacza symbol HDD: 
a. dysk twardy
b. pamięć operacyjną
c. dyskietkę

84. Edytorem tekstu jest: 
a. Paint
b. WordPad
c. PowerPoint

85. Jakie rozszerzenie posiada plik stworzony w programie Word:
a. .jpg
b. .bmp
c. .doc

86. Typowa płyta DVD-R lub DVD+R ma pojemność około:
a) 700MB b) 1,44GB c) 4700MB d) 4,7kbps

87. Napisz – z jakimi programami związane są następujące ikony?

.......... .................... ................. .....................
88. Co to jest LINUX? 
89. Co to jest SPAM?
90.



91. Napisz formułę, która doda podane w arkuszu kalkulacyjnym poniżej liczby:

92. Co to jest „nick”?
93. Uzupełnij zdania:

a. Microsoft Office to.........
b. Edytor tekstu to......... i jakie znasz edytory tekstu............
c. Redagowanie tekstu nazywamy........... 
d. Formatowanie tekstu to............. 
e. Schowek to........... 
f. Zespół programów, które sprawiają, że komputer może w ogóle działać, to jego……………….
g. System operacyjny mieści się na ........................................................................................i składa 

z wielu programów.
94. Skreśl zdania fałszywe:

a. - Oświetlenie przy pracy z komputerem powinno być rozproszone i niezbyt silne.
- Obsługując komputer siadamy w niskim fotelu.

b. - Odległość oczu od ekranu komputera powinna wynosić 50 ÷ 60 cm.
- Oświetlenie stanowiska pracy może być jaskrawe.

95. Wymień urządzenia współpracujące z komputerem


