
Schemat punktowania Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego 

woj. pomorskie rok szkolny 2013/2014   

L.p. Element punktowany Punkty 

1a. Odpowiedź prawidłowa:  
501,853 lub 501.853 
 
Uwagi: 
Jeśli podana zostanie liczba naturalna 501, to uczeń maksymalnie 
otrzymuje 2 punkty. 
Jeśli uczeń wykonał tzw. czeski błąd, np. zapisał liczbę w postaci 
510,853, to uczeń maksymalnie otrzymuje 2 punkty. 

3 

1b. Odpowiedź prawidłowa: 
4461. 

3 

1c. Odpowiedź prawidłowa: 
89 

3 

1d. Odpowiedź prawidłowa: 
997 
 
Jeśli uczeń poda liczbę najmniejszą 2 i liczbę największą 999, to 
maksymalnie otrzymuje 2 punkty. 

3 

1e. Odpowiedź prawidłowa:  
Uczeń podał jedynie poniższe liczby: 
17 
324 
349 
921 
 
Nie jest ważna kolejność ani sposób zapisu. 
 
Uwagi 
Jeśli zostanie podana jedna prawidłowa liczba lub dwie 
prawidłowe liczby uczeń otrzymuje maksymalnie 1 punkt. 
Jeśli zostaną podane trzy prawidłowe liczby uczeń otrzymuje 
maksymalnie 2 punkty. 
Jeśli oprócz wyżej wymienionych liczb uczeń poda jeszcze 
dodatkowo jedną nieprawidłową liczbę więcej, to uczeń 
otrzymuje maksymalnie 2 punkty. 
Jeśli oprócz wyżej wymienionych liczb uczeń poda jeszcze 
dodatkowo dwie nieprawidłowe liczby więcej, to otrzymuje 
maksymalnie 1 punkt. 

3 

Łącznie: 15 

2a. W lewym górnym rogu strony internetowej wyświetla się logo 
Konkursu. 
 
Uwagi: 
Jeśli w lewym górnym rogu będzie logo.bmp uczeń otrzymuje 

3 



2 
 

maksymalnie 2 punkty. 
2b. Zdjęcie szkoły zostało przywrócone do swojego prawidłowego 

wyglądu (obrócone o 180 stopni). 
 
Uwagi: 
Jeśli zdjęcie zostanie odwrócone o 90 stopni uczeń otrzymuje 1 
punkt. 
Jeśli zdjęcie zostało odwrócone prawidłowo, ale zmieniona nazwa 
pliku uczeń otrzymuje maksymalnie 1 punkt. 

3 

2c. Na stronie pojawiły się polskie znaki. 
Wprowadzenie prawidłowej strony kodowej: ISO-8859-2 
ewentualnie UTF-8 lub Win-1250 (ze zmianą zapisu kodowania). 
 
Uwagi: 
Jeśli uczeń zmienił stronę kodową w odpowiednim meta tagu, ale 
w dalszym ciągu nie wyświetlają się polskie znaki, to uczeń 
otrzymuje maksymalnie 1 punkt. 

3 

2d. Przywrócenie tytułu konkursu. 
Zmiana koloru wyświetlanego koloru tytułu 
 
Uwagi: 
Jeśli uczeń zmienił kolor wyświetlanego tekstu na inny niż biały, 
to otrzymuje maksymalnie 2 punkty. 
Jeśli uczeń zmienił kolor tytułu na kolor biały, ale dokonał 
również istotnym modyfikacji kodu strony, które zmieniły sposób 
wyświetlana tytułu strony, to uczeń otrzymuje maksymalnie 2 
punkty. 
Jeśli uczeń dokonał zmiany koloru tekstu na inny niż biały (ale 
widoczny kolor) z jednoczesną zmianą ustawień tytułu strony 
uczeń otrzymuje maksymalnie 2 punkty. 

3 

2e. Usunięcie napisu „Hacking by JD” 3 

Łącznie: 15 
 


