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POMORSKA LIGA ZADANIOWA 

 

INFORMATYKA – SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA, ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Etap I - kwalifikacyjny 

 

Klucz odpowiedzi i schemat oceniania 

 

Zadania 1-3 :Pytania testowe -  za poprawną odpowiedź 1 punkt  

 

Pytanie Wybrany wariant 
odpowiedzi 

1 b 

2 d 
3 b 

 

Razem za tę część 3 punkty 

 

Zadania 4-7:  Pytania testowe -  za poprawną odpowiedź 2 punkty  

 

Pytanie Wybrany wariant 
odpowiedzi 

4 d 
5 c 

6 a 

7 d 

 

Razem za tę część 8 punktów 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zdolni z Pomorza 

 

 

Zadanie 8 

a) TAK  

Za poprawną odpowiedź 1 pkt 

b) NIE 

Można skorzystać choćby z funkcji Wyszukaj.Pionowo, której zapis będzie o wiele 

czytelniejszy, gdyż funkcja wymaga 4 argumentów: tzw. odwołania ( w tym 

przypadku będzie to liczba elementów wyprodukowanych przez pracownika), 

odpowiednio przygotowanej tabeli zawierającej warunki premiowania (ta sama co 

w tekście tyle, że bez opisu słownego w pierwszej kolumnie powinny być podane 

tylko liczby określające początki kolejnych przedziałów dla liczb sztuk czyli 0, 

101,151 itd., a w drugiej tylko wskaźniki procentowe dotyczące premii), numeru 

porządkowego  kolumny, z której odczytać należy wskaźnik premiowania ( w tym 

przypadku 2) oraz argumentu logicznego określającego czy w tabeli premiowania 

zawarto przedziały czy ustalone wartości ( w tym przypadku przedziały więc 

wartość tego argumentu to Prawda). 

Uwaga ! Nie oczekujemy tak szczegółowego opisu argumentów funkcji 

Wyszukaj.Pionowo lub bardzo szczegółowej charakterystyki innego rozwiązania, 

które będzie zaproponowane. Jeżeli jednak uznamy, że odpowiadający 

zaproponował alternatywę dla zagnieżdżonej funkcji Jeżeli, ale niewystarczającą 

wskazał jak z niej skorzystać mamy prawo przyznać 1 punkt. 

Za poprawną odpowiedź 2 pkt 

c) TAK 

Za poprawną odpowiedź 1 pkt  

Razem za to zadanie 4 punkty 

Zadanie 9 

Prawidłowe skojarzenia: 

Eratostenes – Algorytmy 

Timothy Berners-Lee- Technologie i usługi internetowe 

John von Neumann – Architektura komputera 
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Przykłady wystarczających notek dotyczących 3 osób wymienionych w pytaniu: 

Eratostenes- twórca algorytmu znajdowania wszystkich  liczb pierwszych od 2  do  

wskazanej liczby naturalnej n  (jako danej algorytmu) znanego pod  

nazwą sita Eratostenesa. 

Timothy Berners-Lee – współtwórca i jeden z pionierów najpopularniejszej usługi  

internetowej WWW, projektował podwaliny protokołu http 

John von Neumann – autor pierwszej koncepcji architektury komputera nazwanej  

architekturą von Neumanna . Związana z nią  kolejność wykonywania rozkazów  

przez procesor został nazwana modelem (cyklem) von Neumanna i została  

zaadoptowana także przez późniejsze architektury.  

Za poprawność każdego skojarzenia po 1 pkt. Razem 3 punkty. Za poprawny i  

wystarczający opis dokonań wybranej osoby 1 punkt. 

 

Razem za to zadanie 4 punkty 

 

Zadanie 10 

a)  

Parametry  Wypisywane liczby 

a=12, i=2   2,2,3 

a=35, i=2   5,7 

a=25, i=2  2,2,2,2,2 
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    Za poprawną odpowiedź dla wszystkich trzech przypadków 2 punkty,  za poprawną  

odpowiedź dla dwóch przypadków 1 punkt. W przypadku co najwyżej jednej poprawnej 

odpowiedzi (czyli dla jednego wariantu) punktów nie przyznajemy. 

b) przykładowe rozwiązanie: 

 

1. i=2 

2. dopóki a>1 wykonuj punkty 3 oraz 4 

3. dopóki a dzieli się przez i to wykonuj:  

3.1 wypisz i 

3.2 a=a/i 

4. i=i+1 

Za całkowicie poprawny algorytm niewykorzystujący rekurencji (nawet jeśli w innej 

postaci szczegółowej) – 3 punkty 

Za drobne błędy w algorytmie (np. liczba 1 też jest wypisywana, ze względu na złą 

organizację iteracji  albo wypisywana jest również początkowa wartość a) – 2 punkty 

Za podanie wersji jednak rekurencyjnej choć w nieco zmodyfikowanej postaci (np. bez i 

jako parametru) – 1 punkt 

 

Razem za to zadanie 5 punktów. 

 

Zadanie 11 

Przykładowe rozwiązanie: 

1. Podaj liczby a,b oraz c 

2.  Jeżeli a<b  to 

         Jeżeli b<c to wypisz a,b,c 
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               w przeciwnym razie Jeżeli a<c to wypisz a,c,b  

    w przeciwnym razie wypisz c,a,b 

    w przeciwnym razie (do warunku z linii 2)  

   Jeżeli c<b  to wypisz c,b,a 

                  w przeciwnym razie Jeżeli a<c to wypisz b,a,c  

                                   w przeciwnym razie wypisz b,c,a 

 

Za całkowicie poprawny algorytm, w szczególności  ujęty co do zapisu 

inaczej niż powyżej zaprezentowane rozwiązanie, ale gwarantujący 

uzyskanie żądanego wyniku  6 punktów 

Za algorytm, który wskutek drobnego błędu podaje zły wynik w co 

najwyżej w jednym z możliwych wariantów 5 punktów 

Za algorytm poprawnie uwzględniający „jeden segment” możliwości np. 

pierwsza liczba jest mniejsza od drugiej i co z tego dalej wynika, ale dla 

przeciwnego wariantu wyciąga błędne wnioski – 3 punkty 

Za algorytm tylko poprawnie znajdujący najmniejszą czyli pierwszą 

wyświetlaną liczbę – 2 punkty 

W przypadku kumulacji wymienionych wyżej błędów, jeżeli nie powoduje 

to całkowitej utraty sensu przedstawionego rozwiązania- 1  punkt 

Uwaga ! W tym przypadku ze względu na trudność przewidywania kształtu 

rozwiązania zaproponowanego przez uczniów, a także możliwe ich błędy 

klucz jest umowny, a wielu przypadkach zaleca się elastyczność (np. 

wykorzystanie także opcji z 4 punktami), ale  oczywiście priorytetem 

pozostaje poprawność rozwiązania: 

Razem za to zadanie  6 punktów 

 

Razem za cały arkusz 30 punktów. 


