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A. sprężyna wyd
B. sprężyna 
skróceniu, 
C. długość sp
nie zmieni, 
D. długość 
zależy od te
biegunem zwró
magnes do góry
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4. Ile godzin trwa p
wiartki doby? 

A. 1/3 h, 
B. 1/2 h, 
C. 1 h, 
D. 2 h. 

5. Które spośr
odzespołów kom
rządzenia wejścia/w

A. skaner, drukar
B. monitor, dysk 
C. drukarka, 
klawiatura, 
D. skaner, pam

ał w Konku

nej 

wskiego w Mielcu

połowa trzeciej czę

ród wymieniony
mputera stanow

wyjścia: 
rka, monitor, 
twardy, procesor, 

pamięć RAM

mięć ROM, BIO

 

rsie

u 

ści 
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wią 

M, 
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1. C++ jest t
 

A. nowe
B. język
C. rodzaj
D. urzą
szybkośc

 
2. Na rysunk

 

A. nitow
B. spawa
C. śrubo
D. zgrze

 
3. Aby 
elektryczny 
 

A. induk
B. omom
C. wolto
D. ampe
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ego typu procesora f
a programowania,

aju pamięci RAM, 
ądzenia CD-ROM
ci. 
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ewane. 
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eromierz. 

wy Konkurs Wie
„GIMTECH” – V

Szkół im. prof. Ja

1

z konkursowy –
lutego 2017r., g

 

……….. ………………
 klasa

rsu: 
nicowy arkusz zawier

ym miejscu swoim imie
odano 4 odpowiedzi

nacz zakreślając w kó
– w przypadku pomy
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– etap szkolny
godz. 8:00 

………  
 

rający 25 zadań testow
eniem i nazwiskiem o
: A, B, C i D – ty

ółko odpowiednią liter
łki przekreśl błędną 

a! 

. Ile wynosi suma 5
A. CDXLIII, 
B. DCXLIII, 
C. DCLXIII, 
D. DCXLII. 

. Czarna dziura to:
A. emiter światła
B. obiekt o wielk
C. pozostałość po
D. największa ga

. Do pomiaru 
kumulatora ołowiow

A. stroboskop, 
B. areometr, 
C. pirometr, 
D. barometr. 

. Niepożądane odbł
liminuje filtr: 

A. ultrafioletowy
B. podczerwony,
C. rentgenowski,
D. polaryzacyjny

nej 

wskiego w Mielcu

…..…………… 
     zdobyte punkty
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67+76? 
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kiej grawitacji, 
o wybuchu komety,
alaktyka. 

gęstości elektrol
wego stosuje się: 

łyski od wody i szk

y, 
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y, 
jest 

nie 

 

litu 
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8. Jakim na
stycznika pr
rysunku? 

 

A. przem
B. przem
C. stałym
D. stałym

 
9. Jak zmien
stałego płyn
wartość prz
wzrośnie 3-k
 

A. wzroś
B. wzroś
C. zmale
D. zmale

 
10. Oznacze
płycie oznac
 

A. możn
szybkośc
B. mo
wielokro
C. mo
dwustron
D. z 
odczytyw
zapisu. 
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apięciem należy za
rzedstawionego na 
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m 110 V, 
m 24 V. 

ni się wartość natęż
nącego przez rezy
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eje 9-krotnie. 
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1. Posiadasz dwa 
3-litrowe (bez pod
ródłem, z którego m
zy można przy ic
litry wody? 

A. nie, przy ta
naczyń nie jest to
B. tak, można 
w jeden sposób,
C. tak, można to 
dwa różne sposob
D. tak, można to 
przelewania w
10-krotnie pomię

2. Silnik Diesla 
azywane jest: 

A. etyliną, 
B. gazem LPG, 
C. olejem napędo
D. naftą lotniczą.

3. Alni to stopy żela
A. aluminium i n
B. aluminium, nik
C. aluminium, nik
D. aluminium i k

4. Który program 
ysunków 3D? 

A. FluidSim, 
B. AutoCad, 
C. Paint, 
D. PCschematic.

nej 

wskiego w Mielcu

naczynia: 5-litrow
działek). Dysponuj
można czerpać wod
ch użyciu odmierz

akich pojemnościa
o możliwe, 
to zrobić, ale tyl

zrobić co najmniej 
by, 
zrobić ale wymaga

wody przynajmn
ędzy naczyniami. 

spala paliwo, któ

owym, 
 

aza z: 
iklem, 
klem i krzemem, 
klem i kobaltem, 

kobaltem. 

służy do tworzen
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jąc 
dę, 
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lko 

na 

a to 
niej  

óre 
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15. Rysu
w lustrze w
Która w rzec

 

A. 14:10
B. 14:50
C. 15:10
D. 15:50

 
16. Wywoła
ciśnienia cie

 

A. bezpo
B. przy d
C. przy ś
D. w każ

 
17. Linux to
 

A. sam
kowaneg
B. system
C. ryby s
D. państw

Powiatow
„

RYK” – Zespół S

unek przedstawia
wiszącego na ścian
czywistości jest god

0, 
0, 
0, 
0. 

any naciskiem na t
eczy występuje: 

ośrednio pod tłokiem
dnie naczynia, 
ściankach naczynia
żdym miejscu ciecz

o nazwa: 
mochodu osobowe
go w USA, 
mu operacyjnego, 
słodkowodnej, 
wa w Afryce. 
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8. Rysunek przedsta

A. skrzyżowania,
B. żarówki, 
C. zaworu mecha
D. znaku drogow

9. Jakie fale wysyła
A. ultradźwięki,
B. podczerwień,
C. mikrofale, 
D. ultrafiolet. 

0. Współrzędne 
trzymamy, jeżeli 

w układzie współrzę
olejno w prawo o 5

w górę o 4, potem w
1, w lewo o 7, w d
na koniec w dół o 2

A. (5,1), 
B. (-0,3), 
C. (-3,0), 
D. (-2,-3). 

1. W instalacjach e
ę obecnie przewody

A. srebrne, 
B. aluminiowe, 
C. miedziane, 
D. ze stopu miedz

2. Czujniki parkow
ziałają na zasadzie

A. emisji podczer
B. echosondy, 
C. laserolokacji,
D. metromierza.

nej 

wskiego w Mielcu

awia symbol:  

 
 

, 

anicznego, 
wego. 

a typowy pilot TV 

jakiego punk
z punktu A(-3,-
ędnych przesunę 
5 jednostek, następn
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dół o 1, w prawo o
2 jednostki? 

elektrycznych stosu
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