Nazwisko i imię …………………………………………..
Gimnazjum …………………………………………………..

Wejściówka 2015 – informatyka część teoretyczna (6 pkt)
Zadanie 1 – 3pkt
Dany jest algorytm zapisany w postaci planu działań wykonujący pewne działanie na dwóch
liczbach naturalnych:
1. Bierzemy dwie liczby naturalne
2. Jeśli liczby są równe, to wynikiem jest pierwsza z nich i algorytm kończy się.
3. Jeśli liczby nie są sobie równe to musimy:
a. Zbadać, która z nich jest większa
b. Od większej liczby odjąć mniejszą i zastąpić większą przez otrzymaną różnicę
c. Wrócić do punku 2
Liczba a
42
42 – 24 = 18
18
…

Liczba b
24
24
24 – 18 = 6
…

Wynik
?
?
?
…

Po przeanalizowaniu algorytmu podaj wyniki działania dla niżej wymienionych par liczb.
Określ jaką wartość zwraca algorytm w ogólnym przypadku.

Odp. Liczba a = 57 , Liczba b= 152 , Wynik = ......................................
Liczba a = 31 , Liczba b= 12 , Wynik = .....................................
Wartość zwracana przez algorytm jest ........................................

Zadanie 2 – 1pkt
W sklepie komputerowym znajduje się tablet Samsung Galaxy Note 2014 o niżej
wymienionych parametrach:
 Android 4.3 (Jelly Bean)
 4 rdzeniowy Qualcomm® Snapdragon™ 800 2,3 GHz
 3 GB RAM
 Wbudowana pamięć 16 GB, czytnik kart MicroSD
 10,1'' (1600 x 2560 px)
 Łączność WiFi, GSM, EDGE, GPRS, HSPA+, LTE
 A-GPS, GLONASS
 Złącza: stereo mini-jack, 1 x USB 2.0
 Mikrofon, głośniki, aparat 8 Mpx
 Dodatkowo: rysik, Google+, Hangout, ChatON, Accelerometer, Geomagnetic, Gyro,
RGB light, Hall Sensor, DLNA
Podaj wielkość ekranu tabletu

………………….

………………..

wielkość

jednostka (słownie)

Zadanie 3 – 1pkt
Spośród niżej wymienionych nazw zaznacz te, które określają mobilny system operacyjny
(możliwych jest kilka poprawnych odpowiedzi)
 Windows Phone
 Java
 Android
 iOS
 Firefox
Zadanie 4 – 1pkt
Wskaż kod języka HTML umożliwiający utworzenie odnośnika do strony www.prus.siedlce.pl
(możliwych jest kilka poprawnych odpowiedzi)
 <link=”http://www.prus.siedlce.pl”>
 <a href=”http://www.prus.siedlce.pl”>Prus</a>
 <html src=”http://www.prus.siedlce.pl”> I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w
Siedlcach </html>
 <a href=”http://www.prus.siedlce.pl”><img src=”prus_logo.jpg”></a>

Brudnopis

Suma punktów: ……… /6

