Pytania I etapu Konkursu Wiedzy Informatycznej dla Uczniów Szkół Podstawowych
Województwa Zachodniopomorskiego
1) Bezpieczną wymianę danych z serwerem WWW zabezpiecza przeglądarce protokół:
a) HTTP
b) HTTPS
c) FTP
d) XML
2) Plotowanie to:
a) ustalenie przeplotu w monitorach CRT
b) drukowanie obrazów cyfrowych na wielkim formacie
c) rozpowszechnianie informacji na portalach społecznościowych
d) wielokrotne i przypadkowe przyciskanie klawiszy
3) Kod QR, w którym nośnikiem danych są kwadratowe ciemne i jasne
moduły, wykorzystywany coraz powszechniej w banerach
internetowych, prasie, turystyce czy w celach marketingowych nie daje
możliwości zakodowania:
a) krótkiej informacji tekstowej
b) adresu strony WWW
c) kolorowego zdjęcia
d) adresu e-mailowego
4) W smartfonie system operacyjny:
a) jest zbędny
b) jest jedynym wykorzystywanym oprogramowaniem
c) jest odpowiedzialny za zarządzanie pamięcią, wątkami, komunikację z warstwą sprzętową
d) jest odpowiedzialny za połączenie z Internetem
5) Przywracanie wcześniej cofniętych operacji możemy zrealizować poprzez użycie skrótu
klawiaturowego:
a) CTRL + Z
b) CTRL + X
c) CTRL + Y
d) CTRL + A
6) Używanie Internetu oraz wszelkiego rodzaju mediów elektronicznych do nękania drugiej osoby
definiujemy jako:
a) phishing
b) cyberstalking
c) skimming
d) cyberbullying

7) Aby wprowadzany tekst pojawiał się na wszystkich stronach dokumentu należy wpisać go w:
a) na marginesie
b) między wierszami
c) w nagłówku lub stopce
d) w nazwie dokumentu
8) Jak nazywa się najbardziej pojemny dysk optyczny?
a) DVD
b) Blu-ray Disc
c) CD
d) UMD
9) Jak nazywa się pokazany na poniższym rysunku rodzaj złącza?
a) Cinch
b) USB
c) Jack
d) SCART
10) Co to są okienka POP-UP wyświetlane podczas przeglądania stron internetowych?
a) okienka wyświetlające koszt połączenia z Internetem
b) okienka dialogowe umożliwiające poruszanie się po serwisie WWW
c) ostrzeżenia o wirusach komputerowych
d) samoczynnie wyświetlające się okna, najczęściej z reklamami
11) Algorytm to:
a) pewien skończony i uporządkowany ciąg czynności
b) dowolny ciąg czynności
c) kilka czynności ustawionych w dowolnej kolejności
d) dwie komendy START i STOP
12) CeBIT - targi informatyczne oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii
organizowane są corocznie w połowie marca:
a) w Hanowerze
b) w Dublinie
c) w Londynie
d) w Monachium
13) Podczas wyszukiwania informacji w sieci, ujęcie szukanej frazy w cudzysłów spowoduje,
iż liczba wyświetlanych wyników:
a) zwiększy się
b) zmniejszy się
c) pozostanie bez zmian
d) czasami zwiększy się a czasami zmniejszy

14) Co to są pliki COOKIES?
a) rodzaj wirusa komputerowego
b) pliki, w których zapisana jest informacja o przeglądanych stronach internetowych
c) pliki z odebraną pocztą elektroniczną
d) pliki z hasłami dostępowymi do systemu komputerowego
15) Która wersja Microsoft Office działa w tzw. chmurze:
a) Office 2003
b) Office 2007
c) Office 2013
d) Office 365
16) Co to jest dysk SSD?
a) przenośny napęd, który obsługiwał 3,5-calowe dyski
b) rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych
c) urządzenie sieciowe służące do łączenia różnych sieci komputerowych
d) urządzenie pamięci masowej zbudowane w oparciu o pamięć flash
17) Zasilacz awaryjny podtrzymujący działanie komputera w przypadku braku prądu nazywa się:
a) awiator
b) generator
c) roots
d) ups
18) Co roku organizowany jest Dzień bezpiecznego komputera, który przypada w:
a) styczniu
b) lutym
c) czerwcu
d) październiku
19) Założycielami Firma Google Inc, której flagowym produktem jest wyszukiwarka Google są:
a) Larry Page i Sergey Brin
b) Bill Gates i Steve Ballmer
c) Steve Wozniak i Steve Jobs
d) Mark Zuckerberg
20) Malarz formatów to narzędzie, które w programach pakietu Microsoft Office:
a) służy do szybkiego powielania formatowania jednego tekstu na inny
b) do szybkiego wstawiania w tekście sformatowanych grafik
c) malowania w dokumentach grafiki w różnych formatach
d) nie występuje

