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Odpowiedz na pytania wpisując jeden znak (cyfrę lub literę) w kratkę. Dla ułatwienia niektóre znaki już ujawniono. Szara 

komórka pole oznacza spację. Znaki z kratek oznaczonych w prawym dolnym od 1 do 12 czytane kolejno utworzą hasło – 

liczbę szesnastkową. Hasło to należy zamienić na liczbę dwójkową. Rozwiązaniem całego zadania jest ilość jedynek w 

wyliczonej liczbie binarnej 

 

1.  Czołowy producent procesorów do komputerów osobistych  n  1  

2.  Synonim gniazda dla procesorów o 462 złączach   c    2 

3.  Nazwa marketingowa procesora pasującego do gniazda SocketA. 

charakteryzującego się mniejszą ilością pamięci L2 niż AthlonXP    o  

4.  Pamięć podręczna, zintegrowana z procesorem, L1 i L2 (z angielskiego) 
3    e 

5.  Jednostka szybkości obecnie dostępnych procesorów (skrót wraz z 

mnożnikiem)    

6.  Angielskie określenie „dwurdzeniowy”  u       e 

7.  Oznaczenie procesora Athlon64 odnoszące się do równorzędnej 

wydajności względem konkurencyjnego procesora o zegarze 3,2GHz 4 
 

5 
 + 

8.  Slangowe, cennikowe określenie procesora wraz z układem chłodzącym 

(radiator i wentylator) 6 
 x 

9.  Angielski skrót: podstawowa szyna systemowa  s  

10.  Wartość zegara taktującego podstawowej szyny systemowej dla 

Pentium4 Prescott (w MHz) 7 
0  

11.  72-pinowe złącze pamięci asynchronicznych (skrót angielski)   M  

12.  Rodzaj kości DIMM, w których dane przesyłane są raz w każdym cyklu 

zegara  D  

13.  Równorzędne określenie kości pamięci PC3200    8 0 0 

14.  Rozmiar kości pamięci (w MB) dostępnej aktualnie w sprzedaży 
9 5  

15.  Cennikowe oznaczenie podzespołu sprzedawanego bez opakowania i/lub 

instrukcji, sterowników, dodatków  E  

16.  Czołowy producent chipsetów V   

17.  Cennikowe oznaczenie płyty głównej ze zintegrowaną kartą graficzną V   

18.  Standardowa szybkość obracania się talerzy dysku twardego (w obr/min) 
10 2   

19.  Technologia kolejkowania zdarzeń w dysku twardym   Q  

20.  szeregowy, 4-pinowy interfejs dysków twardych  A   

21.  Liczba żył w taśmie łączącej płytę główną z dyskiem twardym, 

pracującym z szybkością ATA100   0  

22.  Fizyczny rozmiar (w calach) nośnika obsługiwanego przez FDD (floppy 

disk drive) 11 
,  

23.  Cyfrowe złącze karty graficznej  V  

24.  Skrótowe oznaczenie monitora kineskopowego C   

25.  Skrótowe oznaczenie monitora ciekłokrystalicznego  C  

 

26.  Nazwa parametru monitora, którego wartość może wynosić np. 500:1     r   t  

27.  Następca szyny AGP   I       s 

28.  Określenie napędu optycznego potrafiącego odtwarzać płyty CD i DVD 

oraz nagrywać CD   m    

29.  Oznaczenie: dwuwarstwowy (w nagrywarkach DVD) D  

30.  Standard zasilania płyt głównych   x 

31.  40-stykowe złącze płyty głównej, stosowane do podłączania np. 

napędów optycznych  D  

32.  Tryb pracy dysku twardego umieszczonego jako drugi (ten mniej ważny) 

na jednym kanale IDE    V 
12 

33.  Szerokość szyny danych w procesorze Athlon64 (w bitach)   

34.  Zapis w cenniku symbolizujący zintegrowaną z płytą główną kartę 

sieciową   N 
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