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109.3. 

Podaj imiona i nazwiska osób, które wynajmowały od firmy Constall w 2014 roku więcej niż 
trzy różne urządzenia. 

109.4. 

Podaj liczbę zarejestrowanych w bazie firmy klientów, którzy w 2014 roku nie wypożyczyli 
żadnego urządzenia. 

109.5. 

Dla każdego miesiąca (od stycznia do grudnia) podaj: 

a) przychód firmy z tytułu wypożyczeń urządzeń budowlanych w tym miesiącu, 

b) przychód z tytułu opłat za transport w tym miesiącu. 

Przykład do punktu a) 

Jeżeli drabina aluminiowa 3-częściowa została wypożyczona 10.12.2014, a zwrócona 
13.12.2014, to koszt wynajęcia jest obliczany następująco: 

liczba dni * cena za dobę (3*300zł=900 zł). 

Nie ma możliwości wypożyczenia i oddania sprzętu w tym samym dniu. 

Uwaga: Opłata jest pobierana w dniu wynajęcia urządzenia i należy ją uwzględnić jako przy-
chód w miesiącu, w którym urządzenie zostało wypożyczone. 

Zadanie 110. 
Wiązka zadań Miejscowości w Polsce 

Informacje o podziale administracyjnym Polski oraz o wszystkich miejscowościach w jej ob-
rębie zapisane są w plikach: wojewodztwa.txt, powiaty.txt, gminy.txt oraz  
miejscowosci.txt. Dane w plikach rozdzielone są znakiem tabulatora, pierwszy wiersz 
każdego pliku jest wierszem nagłówkowym. 

Plik wojewodztwa.txt zawiera informacje dotyczące województw: unikalny numer wo-
jewództwa (id_wojewodztwa) oraz nazwę województwa (nazwa_wojewodztwa). 

Przykład 
id_wojewodztwa nazwa_wojewodztwa 
02 dolnoslaskie 
04 kujawsko-pomorskie 

Plik powiaty.txt zawiera informacje dotyczące powiatów: unikalny numer powiatu 
(id_powiatu), numer województwa, do którego on należy (id_wojewodztwa), oraz nazwę po-
wiatu (nazwa_powiatu). 

Przykład 
id_powiatu id_wojewodztwa nazwa_powiatu 
0201 02 boleslawiecki 
0202 02 dzierzoniowski 
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Plik gminy.txt zawiera informacje dotyczące gmin: unikalny numer gminy (id_gminy), 
numer powiatu, do którego ona należy (id_powiatu), oraz nazwę gminy (nazwa_gminy). 

Przykład 
id_gminy id_powiatu nazwa_gminy 
0201022 0201 Boleslawiec 
0206011 0206 Karpacz 

Plik miejscowosci.txt zawiera informacje dotyczące miejscowości: unikalny numer 
miejscowości (id_miejscowosci), numer gminy, w której jest ona położona(id_gminy), nazwę 
miejscowości (nazwa_miejscowosci) oraz słowne określenie typu miejscowości 
(typ_miejscowosci). 

Przykład 
id_miejscowosci id_gminy nazwa_miejscowosci typ_miejscowosci 
0162398 2206032 Abisynia osada 
0954722 0609052 Abramowice Koscielne wies 

Wykorzystując dane zawarte w tych plikach oraz dostępne narzędzia informatyczne, rozwiąż 
poniższe zadania. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki.txt, a odpowiedź do każdego pod-
punktu poprzedź numerem oznaczającym dane zadanie. 

Jeżeli w treści pytań użyte są pojęcia: 

• gmina miejska — należy przez to rozumieć gminę, na terenie której jest dokładnie 
jedna miejscowość i jest to miasto, 

• gmina miejsko-wiejska — należy przez to rozumieć gminę, na terenie której znajduje 
się kilka miejscowości, z których przynajmniej jedna jest miastem; 

• gmina wiejska — należy przez to rozumieć gminę, na terenie której nie ma żadnego 
miasta; 

• miasto na prawach powiatu — należy przez to rozumieć miasto, którego nazwa jest 
taka sama jak nazwa powiatu, na terenie którego się znajduje. 

110.1. 

Podaj liczbę miast na terenie Polski. 

110.2. 

Oblicz, ile jest miejscowości każdego typu w powiecie brodnickim (wieś, miasto, osada itd.). 

110.3. 

Znajdź powtarzające się w kraju nazwy powiatów. Podaj nazwy tych powiatów oraz nazwy 
województw, w których te powiaty się znajdują. Zestawienie posortuj alfabetycznie według 
nazwy powiatów. Powiaty o tych samych nazwach uporządkuj alfabetycznie według nazw 
województw. 

110.4. 

Ile jest gmin wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim? 
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110.5. 

Wykonaj zestawienie gmin miejskich o nazwach zaczynających się na „J”, podając nazwy 
powiatów i województw, w których są one położone. 

Zadanie 111. 
Wiązka zadań Malware 

Malware Domain List to niekomercyjny projekt społecznościowy, w którym tworzona jest 
lista adresów stron internetowych i dokumentów stwarzających zagrożenie: trojanów, explo-
itów itp. Listę na bieżąco uzupełniają profesjonalni entuzjaści bezpieczeństwa w sieci. 

W trzech plikach tekstowych przedstawiono dane zaczerpnięte z tej listy. Dane w wierszach 
oddzielone są pojedynczymi znakami tabulacji. W każdym pliku pierwszy wiersz jest wier-
szem nagłówkowym. 

W pliku malware.txt znajdują się pozycje z tej listy, wybrane z okresu od stycznia 2014 
do stycznia 2015 roku włącznie. Podano: datę rejestracji zagrożenia (data), adres IP kompu-
tera udostępniającego zagrożenie (IP), opis zagrożenia (opis), numer ASN sieci, do której 
ten komputer należy (ASN), ścieżkę dostępu do szkodliwej strony lub do zasobu (URL).  

Przykład 
data  IP  opis   ASN  URL 
2014-12-17 62.76.74.228  Trojan.Downloader 51408   my-screenshot.net/ 
2014-12-04 31.41.218.232  CryptoLocker  42655   mysda24.com/f/pacchetto_38.zip 
2014-11-25 89.218.31.11  Script.exploit  9198   zakonodatelstvo.kz/russ.html 

W pliku asn.txt znajdują się informacje o sieciach komputerowych, zawierające m.in. in-
formacje o numerze ASN (Autonomic System Number) — identyfikatorze sieci, wykorzysty-
wanym w konfiguracji routerów. W pliku podano dla każdej sieci: numer ASN (ASN), inter-
netowy identyfikator kraju (ID_kraju), nazwę organizacji regionalnej przydzielającej adres 
ASN (region) oraz nazwę firmy zarządzającej siecią (siec). 

Przykład 
ASN ID_kraju  region siec 
1267   it      ripencc  ASN-INFOSTRADA WIND Telecomunicazioni S.p.A. 
2514   jp     apnic  INFOSPHERE NTT PC Communications, Inc 
2914   us      arin  NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc 

Regionalne organizacje przydzielające adresy ASN obejmują: 

• apnic (Asia Pacific Network Information Centre) — rejon Azji i Pacyfiku, 

• arin (American Registry for Internet Numbers) — rejon Ameryki Północnej, 

• lacnic (Latin-American and Caribbean) — rejon Ameryki Łacińskiej i Wysp 
Karaibskich, 

• ripencc (Réseaux IP Européens) — rejon Europy, Bliskiego Wschodu i centralnej 
Azji, 

• afrinic — rejon Afryki. 

W pliku kraje.txt podano nazwy krajów (kraj) oraz ich 2-literowe identyfikatory inter-
netowe (ID_kraju). 

Dominik Sieciński




Publikacja opracowana przez zespół koordynowany przez Renatę Świrko działający 

w ramach projektu Budowa banków zadań realizowanego przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną pod kierunkiem Janiny Grzegorek. 

Autorzy 
dr Lech Duraj 
dr Ewa Kołczyk 
Agata Kordas-Łata 
dr Beata Laszkiewicz 
Michał Malarski 
dr Rafał Nowak 
Rita Pluta 
Dorota Roman-Jurdzińska 

Komentatorzy 
prof. dr hab. Krzysztof Diks 
prof. dr hab. Krzysztof Loryś 
Romualda Laskowska 
Joanna Śmigielska 

Opracowanie redakcyjne  
Jakub Pochrybniak 

Redaktor naczelny 
Julia Konkołowicz-Pniewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbiory zadań opracowano w ramach projektu Budowa banków zadań, 
Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych, 

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 
 

 


