
 

 

Sprawdzian 
 

Programowanie w języku C++ 
  

GRUPA A 
 
 

Wykonaj poniższe polecenia, korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania. 

 

A. W języku programowania C++ stwórz program przeliczający cale na centymetry.  

 

1 cal = 2,54 cm 

Lista kroków: 
 

1) Zacznij algorytm. 
2) Wprowadź wartość zmiennej rzeczywistej cal. 
3) Wartość zmiennej cal powinna być wprowadzana z klawiatury. 
4) Przypisz zmiennej całkowitej cm wartość wyrażenia cal*2,54. 
5) Dodaj sprawdzenie, czy wartość zmiennej cal jest większa od zera. 
6) Dla wartości zmiennej cal większej od zera należy wykonać przeliczenie cali 

na centymetry i  wyświetlić wynik, w przeciwnym wypadku powinien wyświetlić się 
komunikat „bledna dana”. 

7) Zakończ algorytm. 

 

B. Dopisz odpowiednią pętlę, aby użytkownik mógł przeliczać jednostki 5 razy. 

 

C. Zapisz plik w swoim folderze pod nazwą  CaleNaCm_Nazwisko. 
 

Przykładowy efekt, jaki trzeba uzyskać, po napisaniu algorytmu w języku programowania C++: 

 

 



 

 

Sprawdzian 
 

Programowanie w języku C++ 
  

GRUPA B 
 

 

Wykonaj poniższe polecenia, korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania. 

 

A. W języku programowania C++ stwórz program obliczający pole trójkąta.  

 
Lista kroków: 

 

1) Zacznij algorytm. 
2) Wprowadź wartość zmiennych rzeczywistych: podstawa, wysokosc. 
3) Wartości zmiennych podstawa, wysokosc powinny być wprowadzane z klawiatury. 
4) Przypisz zmiennej pole wartość obliczonego pola trójkąta. 
5) Dodaj sprawdzenie, czy wartość zmiennej wysokosc jest większa od zera. 
6) Dla wartości zmiennej wysokosc większej od zera należy wykonać obliczenie pola 

trójkąta i  wyświetlić wynik, w przeciwnym wypadku powinien wyświetlić się 
komunikat „bledna dana”. 

7) Zakończ algorytm. 

 

B. Załóż, że długość podstawy trójkąta jest liczbą większą od zera. 

 

C. Dopisz odpowiednią pętlę, aby użytkownik mógł obliczyć pole trójkąta 3 razy. 

 

D. Zapisz plik w swoim folderze  pod nazwą  PoleTrójkąta_Nazwisko. 

 
Przykładowy efekt, jaki trzeba uzyskać, po napisaniu algorytmu w języku programowania C++: 
 

 

 



 

 

Sprawdzian 
 

Programowanie w języku C++ 
  

GRUPA C 
 

 

Wykonaj poniższe polecenia, korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania. 

 

A. W języku programowania C++ stwórz program obliczający pole trapezu.  

 
Lista kroków: 

 

1) Zacznij algorytm. 
2) Zdeklaruj zmienne rzeczywiste: podstawa1, podstawa2, wysokosc. 
3) Wartości zmiennych powinny być wprowadzane z klawiatury. 
4) Przypisz zmiennej pole wartość obliczonego pola trapezu. 
5) Dodaj sprawdzenie, czy wartość zmiennej wysokosc jest większa od zera. 
6) Dla wartości zmiennej wysokosc większej od zera należy wykonać obliczenie pola 

trapezu i wyświetlić wynik, w przeciwnym wypadku powinien wyświetlić się 
komunikat „bledna dana”. 

7) Zakończ algorytm. 

 

B. Dopisz odpowiednią pętlę, aby użytkownik mógł obliczyć pole trapezu 4 razy. 

 

C. Zapisz plik w swoim folderze  pod nazwą  PoleTrapezu_Nazwisko. 

 
Przykładowy efekt, jaki trzeba uzyskać, po napisaniu algorytmu w języku programowania C++: 
 

 


