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8. Jakim naapięciem należy zasilić cewkę
stycznika prrzedstawionego na poniższym
rysunku?

1. Posiadasz dwa naczynia: 5-litrow
we
11
i 3-litrowe
3
(bez poddziałek). Dysponujjąc
źrródłem, z którego m
można czerpać wod
dę,
czzy można przy icch użyciu odmierzzyć
4 litry wody?
A. nie, przy taakich pojemnościaach
naczyń nie jest too możliwe,
B. tak, można to zrobić, ale tyllko
w jeden sposób,
C. tak, można to zrobić co najmniej na
dwa różne sposobby,
D. tak, można to zrobić ale wymagaa to
przelewania
w
wody
przynajmn
niej
10-krotnie pomięędzy naczyniami.
12
2. Silnik Diesla spala paliwo, któ
óre
naazywane jest:
A. etyliną,
B. gazem LPG,
C. olejem napędoowym,
D. naftą lotniczą.

A. przem
miennym 230 V,
B. przem
miennym 24 V,
C. stałym
m 110 V,
D. stałym
m 24 V.
9. Jak zmienni się wartość natężżenia prądu
stałego płynnącego przez rezyystor, jeżeli
wartość przzyłożonego do nieggo napięcia
wzrośnie 3-kkrotnie?
A. wzrośśnie 3-krotnie,
B. wzrośśnie 9-krotnie,
C. zmaleeje 3-krotnie,
D. zmaleeje 9-krotnie.
10. Oznaczeenie CD-RW umieeszczone na
płycie oznaccza, że:
A. możnna tę płytę zapisyw
wać z dużą
szybkośccią,
B. moożna tę płytę zapisywać
wielokrootnie,
C. moożna tę płytę zapisywać
dwustronnnie,
D. z tej płyty możnna jedynie
odczytyw
wać dane bez m
możliwości
zapisu.
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8. Rysunek przedstaawia symbol:

15. Rysuunek przedstawiaa odbicie
w lustrze w
wiszącego na ściannie zegara.
Która w rzecczywistości jest goddzina?

A. skrzyżowania,,
B. żarówki,
C. zaworu mechaanicznego,
D. znaku drogow
wego.
19
9. Jakie fale wysyłaa typowy pilot TV
A. ultradźwięki,
B. podczerwień,
C. mikrofale,
D. ultrafiolet.

A. 14:100,
B. 14:500,
C. 15:100,
D. 15:500.

13
3. Alni to stopy żelaaza z:
A. aluminium i niklem,
B. aluminium, nikklem i krzemem,
C. aluminium, nikklem i kobaltem,
D. aluminium i kkobaltem.

jakiego
punk
20
0.
Współrzędne
ktu
ottrzymamy, jeżeli z punktu A(-3,--2)
w układzie współrzęędnych przesunę się
nie
ko
olejno w prawo o 5 jednostek, następn
órę
w górę o 4, potem w prawo o 1, w gó
o 1, w lewo o 7, w ddół o 1, w prawo o 1,
a na koniec w dół o 2 jednostki?
A. (5,1),
B. (-0,3),
C. (-3,0),
D. (-2,-3).

nia
14
4. Który program służy do tworzen
ry
ysunków 3D?
A. FluidSim,
B. AutoCad,
C. Paint,
D. PCschematic.

uje
21
1. W instalacjach eelektrycznych stosu
się obecnie przewodyy:
A. srebrne,
B. aluminiowe,
C. miedziane,
D. ze stopu miedzzi i aluminium.

16. Wywołaany naciskiem na ttłok wzrost
ciśnienia cieeczy występuje:

A. bezpoośrednio pod tłokiem
m,
B. przy ddnie naczynia,
C. przy śściankach naczynia,
D. w każżdym miejscu cieczzy.
17. Linux too nazwa:
A. sam
mochodu osobowego produkowaneggo w USA,
B. system
mu operacyjnego,
C. ryby ssłodkowodnej,
D. państw
wa w Afryce.

u
„ELEKTR
RYK” – Zespół S
Szkół im. prof. Ja
anusza Groszkow
wskiego w Mielcu

2

22
2. Czujniki parkow
wania w samochodzzie
dzziałają na zasadzie
A. emisji podczerrwieni,
B. echosondy,
C. laserolokacji,
D. metromierza.
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4. Ile godzin trwa ppołowa trzeciej części
ćw
wiartki doby?
A. 1/3 h,
B. 1/2 h,
C. 1 h,
D. 2 h.

23. W wynniku oddziaływaniia stalowej
kulki z magnnesem:
A. sprężyna wyddłuży się,
ulegnie
B.
sprężyna
skróceniu,
C. długość sprężyny się
nie zmieni,
sprężyny
D.
długość
zależy od tego, jakim
biegunem zwróócony jest
magnes do góryy.
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5. Które spośrród wymieniony
ych
po
odzespołów
kom
mputera
stanow
wią
urrządzenia wejścia/w
wyjścia:
A. skaner, drukarrka, monitor,
B. monitor, dysk twardy, procesor,
C.
drukarka,
pamięć
RAM
M,
klawiatura,
D. skaner, pam
mięć ROM, BIO
OS.

Arkusz konkursowy – etap szkolny
8 lutego 2017r., godz.
g
8:00
……………
…………………………
………..
IImię 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
zaznnacz odpowiedź praw
widłową.
Powodzenia
a!

1. C++ jest tto nazwa:
A. noweego typu procesora ffirmy Intel,
B. języka programowania,
C. rodzaj
aju pamięci RAM,
D. urząądzenia CD-ROM
M o dużej
szybkoścci.

4.. Ile wynosi suma 567+76?
A. CDXLIII,
B. DCXLIII,
C. DCLXIII,
D. DCXLII.
5.. Czarna dziura to:
A. emiter światłaa,
B. obiekt o wielkkiej grawitacji,
C. pozostałość poo wybuchu komety,
D. największa gaalaktyka.

2. Na rysunkku przedstawiono ppołączenie:

6.. Do pomiaru gęstości elektrollitu
ak
kumulatora ołowiow
wego stosuje się:
A. stroboskop,
B. areometr,
C. pirometr,
D. barometr.

A. nitow
we,
B. spawaane,
C. śruboowe,
D. zgrzeewane.

Dziękujem
my za udzia
ał w Konkursie
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y
zdobyte punkty

3. Aby sprawdzić czy przewód
elektryczny nie jest przerwany stosuje się:
A. indukktor,
B. omom
mierz,
C. woltoomierz,
D. ampeeromierz.

kła
7.. Niepożądane odbłłyski od wody i szk
elliminuje filtr:
A. ultrafioletowyy,
B. podczerwony,
C. rentgenowski,
D. polaryzacyjnyy.
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