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Kurs dokształcający w zakresie programowania obiektowego w środowisku graficznym 

 

 

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

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie prosimy o zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi w teście wielokrotnego wyboru 

ankiety ewaluacyjnej.  

1. Algorytm można zapisać:  

a) za pomocą schematów blokowych 

b) w języku potocznym 

c) w języku programowania 

2. Język C++ jest: 

a) językiem specjalistycznym dla baz danych 

b) językiem specjalistycznym dla aplikacji graficznych 

c) językiem programowania ogólnego zastosowania 

3. Tekst źródłowy programu w języku C++: 

a) może być jest zapisany w wielu plikach 

b) może być jest zapisany w jednym pliku 

c) należy podawać tylko za pomocą klawiatury 

4. Działanie programu w języku C++ rozpoczyna się od wykonania: 

a) pierwszej funkcji w pliku źródłowym 

b) funkcji main() 

c) pierwszej funkcji w uporządkowaniu alfabetycznym 

5. Poprawnymi deklaracjami zmiennych w języku C++ są:  

a) int x,y,z;  

b) int x,X=5,y; 

c) int x y z; 

6. Instrukcją iteracyjną w języku C++ jest:  

a) instrukcja for 
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b) instrukcja if 

c) instrukcja while  

7. W języku C++ identyfikatorem nie jest: 

a) wielokrotny-wybór  

b) wielokrotny_wybór 

c) wielokrotny  wybór  

8. Instrukcją wyboru w języku C++ jest: 

a) instrukcja for 

b) instrukcja  switch 

c) instrukcja if 

9. Tablicę dla 20 liczb rzeczywistych możemy zadeklarować: 

a) double t[20]; 

b) int n=20;  

double t[20];  

c) const int n=20;  

double t[20]; 

10. Funkcja o deklaracji   int F(int n, int & m); 

poprawnie wywołana jest w:  

a) int x, y, w=3; 

x=F(w,y); 

b) int x,y; 

x=F(3,y); 

c) int x; 

x=F(3,13); 

 

 

………………………………………… 
Podpis 

 

 



  

 

 

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu 
Sekcja Funduszy Strukturalnych 
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 
tel. +48 81 445 39 85, fax +48 81 445 41 65,  
e-mail: nowaoferta@kul.lublin.pl 

 
 

 

 

  
Projekt „Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy dołączyć do pozostałych dokumentów rekrutacyjnych. 

 


