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5. Na rysunku pprzedstawiono wid
dok
płłyty czołowej genneratora. Nastawio
one
w
wartości
częstotliw
wości i napięccia
w
wynoszą:

22. Jakie będą następne liczbby w ciągu
liczbowym 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, xx, y, …?
A. 15, 177,
B. 13, 288,
C. 21, 344,
D. 16, 244.

z konkursowy – etap szkolny
lutego 2016r., godz.
g
8:00
………..

………………
………
klasa

…..……………
y
zdobyte punkty

rsu:
wych,
nicowy arkusz zawierrający 25 zadań testow
ym miejscu swoim imieeniem i nazwiskiem oraz oznaczeniem klasyy,
odano 4 odpowiedzi: A, B, C i D – ty
tylko jedna z nich jest
j

23. Dookooła okrągłego stoołu siedzą
w równych odległościach osobby z kolejnymi numerrami od 1 do 18. Naprzeciw
osoby z num
merem 6 siedzi osoba z numerem:
A. 12,
B. 15,
C. 16,
D. 14.

nacz zakreślając w kó
ółko odpowiednią literrę: A, B, C lub D,
– w przypadku pomyłki przekreśl błędną odpowiedź i ponownie
widłową.

A. f = 100 Hz, U = 20 V,
B. f = 100 Hz, U = 200 V,
C. f = 800 Hz, U = 20 V,
D. f = 800 Hz, U = 200 V.

24. Małe poodłużne zagłębieniee na płycie
CD to:
A. bit,
B. kit,
C. pit,
D. nit.

Powodzenia
a!

ny

należy

3.. Symbolem grraficznym
prrzedstawionym na rysunku
ozznacza się:
A. źródło światłaa,
B. bezpiecznik,
C. dzwonek,
D. głośnik.

miejscach
określonym
ia i dokrę-

4.. Napęd hybrydowyy to najczęściej:
A. Połączenie ssilnika elektryczneego
i spalinowego,
B. Napęd atomow
wy,
C. Napęd wodoroowy,
D. Połączenie silnika spalinoweego
i energii wiatru.

ych śrub.
rysunku:

rowe,

5.. Którego narzędzzia trzeba użyć do
naacinania gwintu zew
wnętrznego?
A. narzynki,
B. skrobaka,
C. tłocznika,
D. gwintownika.

a siebie.
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1. Przedstawiona taabliczka znamionow
wa
do
otyczy silnika:

6. Samochóód osobowy nie może być
wyposażonyy w:
A. kompputer sterujący pracąą silnika,
B. ukłaad wykonujący zaa kierowcę
manewr parkowania,
C. świaatła drogowe dooświetlające
zakręty ddrogi,
D. nadajjnik GPS jako zabeezpieczenie
przed kraadzieżą.
7. Kod cyfr
frowy złożony z ciiągu cyfr 0
oraz 1 to kod:
A. ósemkkowy,
B. wagow
wy,
C. binarnny,
D. szesnnastkowy.

A. prądu stałego,
B. 1 fazowego,
C. 3 fazowego,
D. 2 fazowego.
12
2. Warunkiem przeepływu prądu w obo
w
wodzie
elektrycznym
m jest:
A. obecność źróddła zasilania o wystarczająco dużym naapięciu,
woB. zamknięcie w
wyłącznika w obw
dzie,
ogi
C. stworzenie zamkniętej dro
nie
przepływu prąddu oraz zasilen
obwodu napięcciem stałym lub
l
przemiennym,
D.
podłączenie
odpowiednieego
odbiornika.

8. Jednostkąą natężenia oświetleenia jest:
A. kulom
mb,
B. luks,
C. decybbel,
D. kandeela.
9. Urządzenniem wejścia-wyjśccia w komputerze nie jjest:
A. odbioornik GPS,
B. karta sieciowa,
C. modeem,
D. routerr.

ość
13
3. Wykres przedsstawiający zależno
po
okonanej przez ssamochód drogi od
czzasu
w
okreśślonym
przedziaale
czzasowym jest linią ppoziomą. Oznacza to,
ym
żee w tym przzedziale czasowy
saamochód:
A. jechał ze stałą prędkością,
B. zwalniał,
C. przyspieszał,
D. nie poruszał siię.

10. Aby sprawdzić czy przewód
elektryczny nie jest przerwany stosuje się:
A. indukktor,
B. omom
mierz,
C. woltoomierz,
D. ampeeromierz.
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8. Zaleta grafiki weektorowej to:
A. łatwa skalowaalność,
B. mozaikowy oppis struktury obrazu
u,
C. skomplikowanna konwersja na obrraz
rastrowy,
D. wysoki stopieńń kompresji.

14. Zbiorrnik wodny w kształcie
prostopadłościanu ma wymiaryy 6 cm, na
5 cm, na 200 cm. Ile litrów woody zmieści
się w zbiornniku?
A. 0,5 l,
B. 0,6 l,
C. 2 l,
D. 3 l.

19
9. Światło białe bbiegnąc w kierun
nku
ob
bserwatora przecchodzi przez dw
wa
do
oskonałe filtry: najpierw czerwon
ny,
a potem niebieski. Coo widzi obserwatorr:
A. Barwę, jaka w
wynika ze zmieszan
nia
barw czerwonej i niebieskiej,
B. Barwę, jaka w
wynika ze zmieszan
nia
barw
pozostałłych
wchodzący
ych
w skład światła bbiałego,
C. Barwę czzerwoną, poniew
waż
pierwszy filtr byłł czerwony,
D. Nie widzi nic.

15. Pokazzany na rysunkku sposób
montowaniaa elementów elekttronicznych
na płytce obbwodu drukowanegoo to:

A. lutow
wanie,
B. klejennie,
C. spawaanie,
D. zgrzeewanie.
16. Grafeen, czyli najwyytrzymalszy
materiał, to:
A. odmiaana alotropowa grafonu,
B. odmiaana alotropowa krzeemu,
C. odmiaana alotropowa węggla,
D. bardzzo cienki plastik.

20
0. Żyroskop to:
A. obracające się ciało sztywne,
B. urządzenie ddziałające w oparcciu
u,
o zasadę zachowaania momentu pędu
C. sensor, w jaaki wyposażony jest
współczesny smaartfon,
wiD. wszystkie oddpowiedzi są praw
dłowe.

17. Georadaar działa w oparciiu o emisję
fal:
A. grawiitacyjnych,
B. dźwięękowych,
C. mechanicznych,
D. elektrromagnetycznych.

16.
21
1. Dany jest ciąg liiczb: 1,2,3,1,4,9,1,1
Jaaka będzie następnaa?
A. 81,
B. 27,
C. 20,
D. 39.
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