Punktacja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego dla Gimnazjum
województwa pomorskiego rok szkolny 2012/2013

L.p. Element punktowany
1a. Wyznaczenie prawidłowo średniej arytmetycznej i zapisanie jej w
pliku odp1a.txt.

Punkty
3

Odpowiedź prawidłowa: 331,07.

1b.

Jeśli podana zostanie liczba rzeczywista z dowolną dokładnością,
to uczeń otrzymuje 2 punkty.
Podaj 10 największych liczb całkowitych i zapisanie odpowiedzi w
pliku odp1b.txt.

3

Odpowiedź prawidłowa:
9979
9960
9942
9941
9940
9928
9924
9907
9903
9895
Jeżeli została podana odpowiedź w postaci:
9979
9979
9960
9942
9941
9940
9928
9924
9907
9903
to również należy przyznać 3 punkty.

1c.

Liczby mogą być wypisanie we jednym wierszu po spacji,
przecinku lub innym znaku interpunkcyjnym.
Podanie prawidłowej ilości liczb parzystych i nieparzystych i
zapisanie odpowiedzi w pliku odp1c.txt.
Liczb parzystych jest 490
Liczb nieparzystych jest 510

3

2

Odpowiedź prawidłowa:
490
510
Nie jest ważna kolejność ani sposób zapisu.

1d.

1e.

2a.
2b.
2c.

2d.
2e.

Jeśli uczeń poda tylko prawidłową sumę liczb parzystych albo
ilość liczb nieparzystych otrzymuje 2 punkty.
Jeżeli uczeń zamieni liczby parzyste z liczbami nieparzystymi, ale
prawidłowo poda wartości liczbowe, to należy przyznać 2 punkty.
Podanie prawidłowej sumy liczb dodatnich i suma liczb ujemnych
i zapisanie odpowiedzi w pliku odp1d.txt
Odpowiedź prawidłowa:
2666428
-2335354
Nie jest ważna kolejność ani sposób zapisu.
Jeśli została podana suma liczb ujemny w postaci wartości
bezwzględnej (liczba bez znaku), to również należy tą odpowiedzi
uznać za prawidłową.
Jeśli uczeń poda tylko ilość liczb parzystych lub nieparzystych
otrzymuje 2 punkty.
Podanie prawidłowej ilości liczb powtarzających się (mających tą
samą wartość) i zapisanie odpowiedzi w pliku odp1e.txt.
Odpowiedź prawidłowa: 24
Jeśli uczeń poda ilość liczb 23 albo 25, pomyli się o jeden, to
należy przyznać 2 punkty.
Łącznie:
W lewym górnym rogu strony internetowej wyświetla się logo
Konkursu.
Zmniejszenie szerokości bloku z napisem menu do 160px.
Ponumerowanie listy.
Wprowadzenie odnośnika http://konkurs.vlo.gda.pl dla każdej
pozycji w menu.
Jeśli zostanie wstawiony odnośnik nie dla wszystkich, to
przyznany zostaje 1 punkt.
Jeżeli w adresie strony internetowej wkradnie się literówka, np.
http://konkur.vlo.gda.pl, to należy przyznać 1 punkt
Wprowadzenie koloru tła dla bloku z logami sponsorów i
patronów Konkursu.
Tekst jest pogrubiony.
Tekst jest wyśrodkowany i pogrubiony.
Jeśli zostanie wyśrodkowany lub pogrubiony jedynie fragment
tekstu, to przyznany zostaje jedynie 1 punkt.
Jeżeli wyśrodkowany lub pogrubiony zostanie cały tekst w
środkowym bloku, to należy przyznać jedynie 1 punkt.
Łącznie:
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