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4. Ile liczb trzycyyfrowych o różny
ych
cy
yfrach można zapissać za pomocą cyfrr 2,
5 oraz 0:
A. trzy,
B. cztery,
C. pięć,
D. sześć.

22. Słoń waży 5 ton, a mrówkaa 0,5 grama.
Ile razy słońń jest cięższy od mrrówki:
A. 106 raazy,
B. 107 raazy,
C. 10 razzy,
D. 108 raazy.
poniższym
23.
Na
przedstawioono:

rysunku
25
5. Motocyklista przzejechał trasę 120 km
k
w ciągu 4 godzin, a wracał tą samą traasą
6 godzin. Poruszałł się ze średn
nią
szzybkością:
A. 50 km/h,
B. 20 km/h,
C. 12km/h,
D. 24 km/h.

A. lampęę jarzeniową,
B. bezpiecznik topikowy,
C. kontaaktron magnetycznyy,
D. promiennik podczerwienni.

Arkusz konkursowy – etap szkolny
24 sstycznia 2018r.,, godz. 8:00
……………
…………………………
………..
Im
mię i nazwisko

………………
………
klasa

Informacje dlla uczestników konkurrsu:
 otrzzymałeś/aś czterostronicowy arkusz zawierrający 25 zadań testow
wych,
 poddpisz go we wskazanyym miejscu swoim imieeniem i nazwiskiem oraz oznaczeniem klasyy,
 do każdego pytania poodano 4 odpowiedzi: A, B, C i D – ty
tylko jedna z nich jest
j
praawidłowa,
 wybbraną odpowiedź zaznnacz zakreślając w kó
ółko odpowiednią literrę: A, B, C lub D,
 nie używaj korektora – w przypadku pomyłki przekreśl błędną odpowiedź i ponownie
widłową.
zaznnacz odpowiedź praw
Powodzenia
a!

1. Poczuciie komfortu dla człowieka
zapewnia wilgotność pow
wietrza na
poziomie:
A. 40 doo 60 %,
B. 5 do 220 %,
C. 10 doo 30%,
D. 20 doo 40 %.
2. Wzór

wia:
4.. Rysunek przedstaw

yku
A. sposób podłączania żył we wty
przewodu telefonnicznego,
yku
B. sposób podłącczania żył we wty
przewodu sieci koomputerowej,
yku
C. sposób podłącczania żył we wty
nej
sieci
elektrycznej
wyposażon
w przewód ochroonny,
yku
D. sposób podłączania żył we wty
kabla koncentrycznego.

to zapis:

A. prawaa Ohma,
B. pierw
wszego prawa Kirchhhoffa,
C. drugieego prawa Kirchhoffa,
D. prawaa Joule'a - Lenza.

Dziękujem
my za udzia
ał w Konkursie
u
„ELEKTR
RYK” – Zespół S
Szkół im. prof. Ja
anusza Groszkow
wskiego w Mielcu

4

…..……………
zdobyte punkty
y

3. Dla identyyfikacji przewodu oochronnego
obwodów i instalacji eleektrycznych
zastrzeżono kolor:
A. czerw
wony,
B. niebieesko-czarny,
C. zielonno-żółty,
D. czarnny.

5.. Odwrotnością rezystywności jest
Im
więkssza
ko
onduktywność.
ko
onduktywność tym dany element:
A. lepiej przewoddzi prąd,
B. gorzej przewodzi prąd,
C. konduktywnoość nie wpływa na
przewodzenie prąądu,
D. nie ma takiej w
wielkości.
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6. Która z poniższych rozzdzielczości
monitora jest rozdzielczościią standardową:
A. 1024 na 768 pikseli,
B. 1015 na 626 pikseli,
C. 680 nna 500 pikseli,
D. 1280 na 700 pikseli.

1. Krążek metalow
wy ma średnicę 20 cm
c
11
i waży
w
2,4 kg. Z ttego krążka wycięęto
krrążek o średnicy 110 cm. Waga małeego
krrążka wynosi:
A. 1,2 kg,
B. 0,8 kg,
C. 0,6 kg,
D. 0,4 kg.

7. 20,3% zam
mienione na promille to:
A. 20,3 ppromila,
B. 2,03 ppromila,
C. 0,203 promila,
D. 203 ppromile.

12
2. Odwrotność okkresu, równą liczb
bie
ok
kresów przypadajaccej na jedną sekun
ndę
naazywamy:
A. pulsacją,
B. hercem,
C. częstotliwością,
D. okresem.

8. Dwa cciała: kula o cięężarze 5 N
i prostopadłościan o ciężarze 6 N, mają
jednakowe oobjętości. Jeżeli zannurzymy je
całkowicie w wodzie, to siiła wyporu
będzie:
A. mniejjsza dla kuli,
B. mniejjsza dla prostopadłoościanu,
C. trudnoo określić,
D. jednaakowa dla obu brył.

18
8. Ile komputerów
w można podłączzyć
prrzewodowo do ruteera WiFi pokazaneego
naa rysunku:

14. Klucz dynamometrycznny należy
stosować doo:
A. dokkręcania śrub w miejscach
trudnodoostępnych,
B. dokrręcania śrub z ookreślonym
momenteem siły,
C. łatwiiejszego odkręcaniia i dokręcania śruub,
D. odkręęcania skorodowanyych śrub.

A. 1,
B. 4,
C. 8,
D. 9.

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

19
9. Który symbol stanowi oznaczen
nie
ru
utera:
A. lutow
wanie,
B. klejennie,
C. spawaanie,
D. zgrzeewanie.

13
3. Nakręcona zzabawka - ptaszzek
„sspaceruje”
udeerzając
dziobeem
uje
w podłoże. W zjaw
wisku tym występu
głłównie przemiana:

20
0. Woda na M
Mount Everest wrrze
w temperaturze:
A. 100 ºC,
B. 100,1 ºC,
C. 68 ºC,
D. 168 ºC.

16.

9. Każdy kiij ma dwa końce. IIle końców
ma 7,5 kija:
A. 15,
B. 14,5,
C. 16,
D. 15,5.

A. pracy na energię potencjallną
sprężystości,
B. energii potenccjalnej sprężystości na
energię potencjalną ciężkości,
C. energii potenccjalnej sprężystości na
energię kinetycznną,
gię
D. energii kineetycznej na energ
potencjalną sprężżystości.

10. Główną cechą diody jest
A. przeewodzenie prądu w jednym
kierunkuu,
B. emitoowanie energii,
C. zabezzpieczenie przed przzepięciami,
D. nadaw
wanie sygnałów.
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Rozw
wiązanie
układu
równań
4
2
to:
6
6
3
A. (-3,-22),
B. układd nie ma rozwiązania,
C. (6,-6)),
D.
jeest
nieskończeniie
wiele
rozwiązaań.
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1. W klasie jestt dwa razy więccej
mek
ch
hłopców niż dzieewcząt. Gdy Tom
w
wyszedł
z sali, to w klasie pozostaało
o siedmiu chłopców więcej niż dziewczząt.
Ilee dziewcząt pozoostało w klasie, gdy
g
w
wyszła
z niej Ania?
A. 7,
B. 8,
C. 13,
D. 14.

17. Uzupełnnij ciąg liczb: 1 2 4 7 11 16:
A. 21,
B. 23,
C. 22,
D. 24.
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