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  Imię i nazwisko 
 
 
............................................. 

pieczątka nagłówkowa szkoły 

 

XII Konkurs Informatyczny dla Gimnazjalistów 
I ETAP  

 
Drogi Uczniu! 
Witaj na I Etapie Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów woj. świętokrzyskiego. 
Przeczytaj uważnie instrukcje i postaraj się prawidłowo wykonać zadania. 
 
  

 Arkusz liczy 4 strony i zawiera 3 zadania praktyczne. 

 Przed rozpoczęciem pracy: 

 utwórz na pulpicie katalog pod nazwą 
TwojeImię_TwojeNazwisko. Rozwiązania wszystkich 
zadań zapisz w tym katalogu; 

 sprawdź czy na pulpicie znajduje się katalog Konkurs 
Informatyczny - I Etap; 

 sprawdź, czy na stanowisku masz zainstalowany edytor 
tekstu, arkusz kalkulacyjny, kompilator do 
programowania uzgodniony z nauczycielem. 

 Jeżeli zauważysz usterki lub braki, zgłoś Komisji Konkursowej. 

 Przeczytaj zadania uważnie i ze zrozumieniem. 

 Zadanie nr 3 należy wykonać na komputerze w jednym z 
dostępnych kompilatorów lub środowisk programistycznych. 

 
Pracuj samodzielnie.  

Czas pracy: 60 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba możliwych do 
zdobycia punktów: 70 

 

 

 

 

Powodzenia! 
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Zadanie 1. (25 pkt.) 

Korzystając z plików źródłowych (tekst_źródłowy.txt, rysunek1.jpg, rysunek2.jpg, rysunek3.jpg, 

rysunek4.jpg, rysunek5.jpg, rysunek6.jpg, rysunek7.jpg) znajdujących się w katalogu Konkurs 

Informatyczny – I Etap/Zadanie1 utwórz dokument zawierający instrukcję tworzenia zrzutów 

ekranowych za pomocą programu FastStone Capture według wzoru znajdującego się w pliku 

Instrukcja_FastStone_Capture.pdf. Tekst w całym dokumencie powinien zostać sformatowany 

jednym krojem czcionki (może to być tak jak w tekście wzorcowym np. Candara). Plik zapisz 

w katalogu TwojeImię_TwojeNazwisko pod nazwą Zadanie1. 

Kryteria oceny 

Lp. Kryterium Liczba 

punktów 

1.1 Ustawienie wszystkich marginesów lewego i prawego na 2,5 cm, 

górnego i dolnego na 3 cm. 

1 pkt 

1.2 Sformatowanie tekstu podstawowego (wielkość 11 pkt, kolor czcionki 

czarny, justowanie, pojedynczy odstęp linii, odstęp 10 pkt po akapicie). 

1 pkt 

1.3 Sformatowanie tytułu (wielkość 20 pkt, czcionka pogrubiona, kolor 

czcionki biały, kolor tła zielony, równanie do środka, pojedynczy odstęp 

linii, odstęp 10 pkt po akapicie). 

1 pkt 

1.4 Sformatowanie tekstu nagłówków rozdziału (wielkość 14 pkt, czcionka 

pogrubiona, kolor czcionki zielony, równanie do lewej, pojedynczy 

odstęp linii, odstęp 10 pkt po akapicie). 

1 pkt 

1.5 Sformatowanie tekstu numerowanego w pierwszej kolumnie 

tabeli(tekst podstawowy, numerowanie, wcięcie z lewej 0,1 pkt). 

1 pkt 

1.6 Sformatowanie teksu wyróżnionego (pogrubienie tekstu 

podstawowego). 

1 pkt 

1.7 Sformatowanie tekstu punktowanego (wcięcie 2 cm, punktowanie z 

kropką) 

1 pkt 

1.8 Sformatowanie tekstu z wykorzystaniem definicji stylów (za każdą 

definicję stylu dodatkowo 1 pkt.) 

6 pkt 

1.9 Wstawienie automatycznego spisu treści 2 pkt 

1.10 Wstawienie rysunków oraz automatycznych podpisów i odwołań do 

nich 

7 pkt 

1.11 Wstawienie tabeli 2 pkt 

1.12 Wstawienie numeru strony w stopce 1 pkt 

 Razem 25 pkt 
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Zadanie 2. (20 pkt.) 

Szef w firmie poprosił Cię, abyś pomógł mu obliczyć jaką kwotę wydał w ciągu ostatniego roku na 

wynagrodzenie za pracę dla swoich pracowników z uwzględnieniem pensji zasadniczej oraz 

wszystkich dodatków. Chciałby uzyskać również informację: 

a) Jaką kwotę brutto zarabiają poszczególni pracownicy w ciągu jednego miesiąca? 

b) Jaką kwotę netto (kwota brutto pomniejszona o 28,3%) zarabiają poszczególni pracownicy 

w ciągu jednego miesiąca? 

c) Jakie jest średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników ze względu na rodzaj tego 

wynagrodzenia? 

d) Jaka kwota jest przeznaczana na miesięczne wynagrodzenie dla wszystkich pracowników 

ze względu na rodzaj wynagrodzenia? 

Opracuj odpowiedni arkusz kalkulacyjny, w którym wykonane zostaną odpowiednie obliczenia 

Wykorzystaj dane zawarte w poniższej tabeli. Znajdują się one również w pliku dane.doc w katalogu 

Konkurs Informatyczny – I Etap/Zadanie2. 

  Rodzaj wynagrodzenia  

Pracownik 
Miesięczna 
pensja 
zasadnicza 

Miesięczny 
dodatek 
rodzicielski 

Roczny 
dodatek 
służbowy  

Miesięczny 
dodatek 
motywacyjny 

Roczny 
dodatek 
wakacyjny 

Roczny 
dodatek 
za 
delegacje 

Wysługa 
(procent 
miesięcznej 
pensji 
zasadniczej) 

Miesięczna 
pensja 
brutto 
(pensja 
zasadnicza+ 
dodatki) 

Miesięczna 
pensja netto 
(Pensja 
brutto 
pomniejszona 
o 28,3%) 

Jan Kowalski 1 500,00 zł  200,00 zł  250,00 zł  150,00 zł   500,00 zł  250,00 zł  3%     

Franciszek 
Burczymucha 

1 800,00 zł  200,00 zł  100,00 zł  150,00 zł  600,00 zł  150,00 zł  6%     

Ludwik Królewski 2 500,00 zł  300,00 zł  100,00 zł  150,00 zł  400,00 zł  100,00 zł  7%     

Zenon Stasiak 1 900,00 zł  100,00 zł  50,00 zł  150,00 zł  500,00 zł  50,00 zł  4%     

Janusz Kos 2 100,00 zł  150,00 zł  300,00 zł  150,00 zł  400,00 zł  200,00 zł  5%     

Średnie miesięczne  
wynagrodzenie 
pracowników ze 
względu na rodzaj 
wynagrodzenia 

                  

Suma miesięcznego 
wynagrodzenia 
pracowników ze 
względu na rodzaj 
wynagrodzenia 

                  

 

Sformatuj odpowiednio dane w tabeli. Przedstaw na wykresie miesięczne wynagrodzenia brutto 

poszczególnych pracowników. Rozwiązanie zadania zapisz na pulpicie w katalogu 

TwojeImię_TwojeNazwisko pod nazwą Zadanie2. 

 

Kryteria oceny: 

 

Lp Kryterium Liczba punktów 

2.1 Obliczenie, jaką kwotę brutto zarabiają poszczególni pracownicy w 

ciągu jednego miesiąca; 

3 pkt 

2.2 Obliczenie jaką kwotę netto (kwota brutto pomniejszona o 28,3 %) 
zarabiają poszczególni pracownicy w ciągu jednego miesiąca; 

3 pkt 
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2.3 Obliczenie jakie jest średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników 
ze względu na rodzaj tego wynagrodzenia 

3 pkt 

2.4 Obliczenie jaka kwota jest przeznaczana na miesięczne 
wynagrodzenie dla wszystkich pracowników ze względu na rodzaj 
wynagrodzenia 

3 pkt 

2.5 Obliczenie rocznych wydatków szefa na pensje dla pracowników 3 pkt 

2.6 Sformatowanie danych w tabeli 2 pkt 

2.7 Przedstawienie na wykresie miesięcznego wynagrodzenia brutto 
poszczególnych pracowników 

3 pkt 

 Razem 20 pkt 

Uwaga: Za obliczenia wykonane bez użycia odpowiednich formuł lub funkcji przyznane będzie 

0 punktów. 

Zadanie 3. (30 pkt.) 

Mała wioska Bajtocja posiada 3 domy jednorodzinne. Wójt gminy chce ustawić nadajnik sieci 
Internet, tak aby wszystkie domy były w jego zasięgu. Chce jednak wydać jak najmniej pieniędzy, 
dlatego prosi Cię o pomoc. Chciałby uzyskać informację jaki minimalny zasięg musi mieć nadajnik, 
aby Internet trafił do wszystkich trzech domów. 
Zakładamy, że zasięg nadajnika to koło o promieniu, którego długość może być tylko całkowita. 
Domki leżą w linii prostej, a ich położenie utożsamiamy z punktami na osi liczbowej OX. Nadajnik 
można ustawić w dowolnym punkcie osi OX, o nieujemnej współrzędnej x, gdyż tylko w tych 
miejscach wójt ma pozwolenie na budowę.  
 
Wejście  

Pierwszy wiersz wejścia zawiera trzy liczby całkowite x1, x2, x3 (−103 ≤ xi ≤ 103), gdzie xi oznacza 
współrzędną i-tego domku. Zakładamy, że jest to współrzędna x-owa, a domki leżą na osi OX, czyli 
wszystkie posiadają współrzędną y = 0.  
 
Wyjście  

Wyjście powinno zawierać dwie liczby: 
a) Liczbę nieujemną określającą współrzędną ustawienia nadajnika; 
b) Liczbę całkowitą, równą minimalnemu zasięgowi anteny.  

 
Przykład  

Dla danych wejściowych:       poprawnym wynikiem jest:  
I: 2 6 10        6; 4 
II: -5 -3 1       0; 5 
III: -2 2 4       1; 3 
 

Kryteria oceny: 

Lp Kryterium Liczba punktów 

3.1. Poprawność działania algorytmu 10 pkt 

3.2. Prawidłowe zastosowanie parametrów 5 pkt 

3.3. Wyświetlenie wyników 5 pkt 

3.4. Optymalizacja kodu programu 5 pkt 

 Razem 25 pkt 

 


