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ka przestrzeni lat możliwości wóboru informatóki jako przedmiotu zdawanego 

podczas egzaminu maturalnego ulegałó zmianomK t latach OMMRJOMMU maturzóści mogli 
wóbrać informatókę tólko jako przedmiot dodatkowó na poziomie rozszerzonómK ld roku 
OMMV absolwenci szkół ponadgimnazjalnóch mogli wóbrać informatókę jako przedmiot 
obowiązkowó i zdawać ten egzamin na poziomie podstawowóm lub rozszerzonóm albo jako 
przedmiot dodatkowó zdawanó na poziomie rozszerzonómK  

t roku OMNM wprowadzono obowiązkowe egzaminó na poziomie podstawowóm 
z jęzóka polskiegoI jęzóka obcego nowożótnego i matematókiK jaturzóściI deklarującó chęć 
zdawania egzaminu maturalnego z informatókiI mogli przóstąpić do niego tólko jako 
do egzaminu dodatkowego i zdawać go na poziomie podstawowóm lub rozszerzonómK t tóm 
roku wprowadzono kolejne zmianóI dotóczące wóboru przedmiotów maturalnóch zdawanóch 
jako dodatkoweK ld roku OMNR maturzóściI deklarującó chęć przóstąpienia do egzaminów 
dodatkowóchI mogą zdawać je tólko na poziomie rozszerzonómK t tóm roku do egzaminu 
maturalnego z informatókiI któró przeprowadzono NV majaI na nowóch zasadach Enowa 
formuła egzaminuF przóstąpili tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcącóchK jaturzóściI 
którzó ukończóli pozostałe tópó szkół ponadgimnazjalnóchI przóstępowali do egzaminu 
na zasadach obowiązującóch w roku ubiegłóm Estara formuła egzaminuFK  

aane zawarte w tabeli NK przedstawiają zmianóI jakie zachodziłó w populacji 
przóstępującóch do egzaminu maturalnego z informatóki na przestrzeni lat OMMRJOMNRK 

 
Tabela NK   iiczba przóstępującóch do egzaminu maturalnego z informatóki w latach 

OMMRJOMNR  
moziom 

egzaminu OMMR OMMS OMMT OMM8 OMMV OMNM OMNN OMNO OMNP OMN4 OMNR 

modstawowó  JJJJJJ JJJJJJ JJJJJJ JJJJJJ RV PQU QNM QUN QPV QPT PPV 
oozszerzonó  TQP QST OTR OMS OSM NTV OPP OSS PNN PRT RRP 

 

t tabeli OK przedstawiono populację tegorocznóch maturzóstówI którzó przóstąpili 
do egzaminu maturalnego z informatókiI w zależności od formułó egzaminuK 

Tabela OK   iiczba przóstępującóch do egzaminu maturalnego z informatóki w roku OMNR 
w zależności od formułó egzaminu 

moziom 
egzaminu OMNR ptara formuła 

egzaminu 
kowa formuła 

egzaminu 
modstawowó  PPV PPV JJJJJJJJJJJJJ 
oozszerzonó  RRP NPS QNT 
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holejnó rok populacja absolwentów szkół ponadgimnazjalnóchI którzó wóbrali 
informatókę jako przedmiot dodatkowóI nieznacznie zwiększóła sięK t przópadku egzaminu 
maturalnego z informatóki na poziomie rozszerzonóm wzrost liczbó zdającóch obserwujemó 
od roku OMNMK t związku ze zmianami w egzaminie maturalnóm zmieniłó się proporcje 
pomiędzó wóbierającómi poziom podstawowó i poziom rozszerzonóK  

ka wókresie NK przedstawiono wóbieralność informatóki jako przedmiotu 
dodatkowego na poziomie podstawowóm oraz na poziomie rozszerzonóm w lkręgu 
i w poszczególnóch województwach w sesji egzaminacójnej OMNRK  

 

tókres OK   tóbieralność informatóki jako przedmiotu dodatkowego na poziomie podstawowóm 
oraz na poziomie rozszerzonóm w lkręgu i  w poszczególnóch województwach  

 fnformatókę jako przedmiot dodatkowó na egzamin maturalnóI w porównaniu 
z innómi przedmiotamiI wóbiera niewielki odsetek maturzóstówK t bieżącej sesji 
egzaminacójnej odsetek wóbierającóch egzamin z informatóki na poziomie podstawowóm 
Estara formuła egzaminuF w województwach naszego lkręgu mieścił się w przedziale    
NITB J OIPBK ppośród przóstępującóch do egzaminu maturalnego z informatóki na poziomie 
rozszerzonóm Estara i nowa formuła egzaminuF największóm zainteresowaniem cieszół się 
w lkręgu wśród maturzóstów z województwa wielkopolskiegoK  

bgzamin maturalnó z informatókiI niezależnie od poziomu egzaminu i zmianI jakie 
zostałó wprowadzone od tego rokuI składa się z dwóch częściK Arkusz pierwszej części 
egzaminu zawiera zadania teoretóczneK t drugiej części maturzóści rozwiązują zadania 
praktóczneI które wómagają użócia komputeraI wóposażonego w zadeklarowane przez 
zdającóch środowisko i oprogramowanieK 

aecódującó się na przóstąpienie do egzaminu maturalnego z informatóki absolwenci 
szkół ponadgimnazjalnóch dokonują wóboru oprogramowania w oparciu o listę możliwóch 

MIM MI5 1IM 1I5 OIM OI5 PIM

wóbieralność w %

lkręg

wojK lubuskie

wojK wielkopolskie

wojK zachodniopomorskie

moziom podstawowó
mozimo rozszerzonó
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do wóboru sóstemów operacójnóchI jęzóków programowania i oprogramowaniaI ogłoszoną 
przez aórektora ChbI na NM miesięcó przed terminem egzaminuK wdającó mogli wóbrać 
jeden z dwóch sóstemów operacójnóchW iinux z hab lub tindows z sóstemem plików 
kTcpK t porównaniu z rokiem OMNQI nieznacznie Eo MITN pKpKF wzrósł odsetek zdającóchI 
którzó korzóstali z komputerów wóposażonóch w sóstem operacójnó iinuxK gednak 
zdecódowana większość EVTIUBF tegorocznóch maturzóstówI przóstępującóch do egzaminu 
maturalnego z informatókiI wóbrała sóstemem tindowsK  

tóbierając informatókę jako przedmiot maturalnóI maturzóści zobligowani bóli 
również do wóboru kompilatora jęzóka programowaniaI którego będą użówać przó 
rozwiązówaniu zadań związanóch z programowaniemK aane dotóczące wóborów jęzóków 
programowania przez zdającóch egzamin maturalnó z informatóki w tegorocznej sesji 
egzaminacójnej ilustruje poniższó wókresK 
 

tókres OK  tóbieralność jęzóków programowania  

dCC 4K4KM CLC++ 
1B

Code Blocks 1MKM5
VB

gava pb aevelopment 
hit 
PB

aev C++ 4KVKVKO
5VB

jp sisual ptudio C++ 
1PB

cree mascal 
15B

 
Analiza wóbieralności jęzóków programowania wskazuje na utrzómanie preferencji 

w wóborach absolwentówK Choć od OMMT roku najczęściej wóbieranóm przez zdającóch 
jęzókiem programowania jest aev CHHI to od P lat odnotowujemó spadek zainteresowania 
tóm kompilatoremK t tej sesji wóbrało go RNB absolwentów przóstępującóch do egzaminu 
maturalnego z informatókiI to o R pKpK mniej niż w roku OMNQK wmalał również odsetek 
zdającóchI którzó wóbrali jęzók programowania cree mascalI któró od OMNP roku jest jedónóm 
kompilatorem jęzóka mascalI dla maturzóstów programującóch w tóm jęzókuK mo raz kolejnó 
odnotowano również wzrost wóbieralności jęzóka Code Blocks NMKR Eo T pKpK w porównaniu 
z rokiem OMNQF oraz gava Edla iinuxaFK tóbieralnością na takim samóm poziomieI jak 
w poprzedniej sesji egzaminacójnejI cieszół się jęzóki i dCC CLCHH Edla iinuxaFK  
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wmianóI jakie zachodziłó w wóbieralności jęzóków programowania na przestrzeni lat 
OMMRJOMNRI przedstawia tabela PK 

 
Tabela PK  tóbieralność jęzóków programowania 

 Edotóczó tólko środowiska tindowsF 

Jęzók 
programowania OM

MR
 

OM
MS

 

OM
MT

 

OM
M8

 

OM
MV

 

OM
NM

 

OM
NN

 

OM
NO

 

OM
NP

 

OM
N4

 

OM
NR

 

dane w B 
Code Blocks NMKMR 
lub nowszó JJJJJ JJJJJ JJJJJ JJJJJ JJJJJ JJJJJ JJJJJ NMIR VIP NRIQ OOIV 

aelphi T mersonalN NNIU  NPIQ TIV RIQ QIU RIMP QIT JJJJJ JJJJJ JJJJJ JJJJJ 
aev C++ 4KVKVKO lub 
nowszó RIN UIV ONIN PQIO QPIR QUIP ROIR RRIO RVIS RTIN RPIN 

cree mascal EcmC 
OKMF lub nowszó VIU NQIV NQIT NQIT NQIQ NOIP NNIS VIO NRIO NPIQ VIU 

gava pb 
aevelopment hit S 
lub nowszó  

JJJJJ JJJJJ JJJJJ JJJJJ MIP NIV NIP NIR PIO OIQ RIS 

jp sisual 
ptudioKkbT C++ SIR OIQ PIQ SIR RIT RIQ TIN VIR NOIT NNIV VIV 

Turbo mascal RKR 
lub nowszóO RPIP  QVIT QRIT OVIV NTIQ OMIP NSIU NPIT JJJJJ JJJJJ JJJJJ 

 
N usuniętó z listó od roku OMNO 
O usuniętó z listó od roku OMNP 

 
t dalszej części niniejszego opracowaniu omówione zostaną wóniki egzaminu 

maturalnego z matematóki zdawanego według formułó obowiązującej od roku OMNRK 

 

lpis zestawów egzaminacójnóch EarkuszóF 
Arkusze egzaminacójne z informatóki zawierałó zadaniaI które sprawdzałó wiedzę 

i umiejętności opisane w wómaganiach ogólnóch i szczegółowóchK  

Absolwenci liceów ogólnokształcącóchI którzó przóstąpili do egzaminu z informatóki 
na poziomie rozszerzonóm na rozwiązanie zadań z części f arkusza mieli SM minutI a z części 
ff J NRM minutK  

Arkusze egzaminacójne f i ff części zawierałó po P zadań o zróżnicowanóm stopniu 
trudnościI za rozwiązanie któróch maturzóści mogli uzóskać łącznie RM punktów Eczęść f – 
NR punktówI część ff – PR punktówFK  

Część pierwsza zestawu egzaminacójnego zawierała dwa zadania otwarte i jedno 
złożone z kilku podpunktówI w któróch należało określić wartość logiczną każdego z czterech 
zdań w nim podanóchK 
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wadania otwarte sprawdzałó wiedzę i umiejętności dotóczące analizó algorótmuI 
podejścia zachłannego w rozwiązówaniu problemów oraz zastosowania rekurencji w prostóch 
sótuacjach problemowóchK katomiast zadania zamknięte sprawdzałó znajomość zagadnień 
z zakresuW 

aF zastosowania podstawowóch algorótmówI 
bF własności grafiki rastrowej i wektorowejI 
cF metod wószukiwania i przetwarzania informacji w relacójnóch bazach danóchI 
dF ocenó zagrożeń i ograniczeń związanóch z rozwojem i zastosowaniem informatókiI 
eF wókorzóstania arkusza kalkulacójnego do obrazowania zależności funkcójnóch 

i do zapisówania algorótmówK   
 
wadania z drugiej części egzaminu wómagałó od rozwiązującóch wiedzó i umiejętności 

z zakresuW 
aF algorótmicznego podejścia do rozwiązówania problemówI 
bF wókorzóstania podstawowóch konstrukcji programistócznóch w wóbranóm jęzóku 

programowaniaI 
cF posługiwania się zintegrowanóm środowiskiem programistócznóm przó pisaniu 

i uruchamianiu programówI 
dF ocenó poprawności komputerowego rozwiązania problemu na podstawie jego 

testowaniaI 
eF  projektowania i przeprowadzania wszóstkich etapów na drodze do otrzómania 

informatócznego rozwiązania problemuI mKinK posługiwania się arkuszem 
kalkulacójnóm w celu zobrazowania zależności funkcójnóchI 

fF analizó problemu i zbioru danóchI którego rozwiązanie wómaga zaprojektowania 
i utworzenia relacójnej bazó danóch z zapewnieniem integralności danóchI 

gF wószukiwania informacji w relacójnej bazie danóch z zastosowaniem różnóch 
technik Ejęzók zapótańF oraz metod optómalizującóch wószukiwanieK 

 

t tabeli QK przedstawiono wagę procentową punktów możliwóch do uzóskania 
za wiadomości i umiejętności z poszczególnóch obszarów wómagań ogólnóchI sprawdzanóch 
w arkuszach obu części egzaminuK  
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Tabela 4K  taga procentowa punktów możliwóch do uzóskania za umiejętności 
sprawdzane na egzaminie na poziomie rozszerzonóm 

lbszaró wómagań ogólnóch Arkusz mo f Arkusz mo ff 

fK   Bezpieczne posługiwanie się komputerowóm 
i jego oprogramowaniemI wókorzóstówanie sieci 
komputerowej; komunikowanie się za pomocą 
komputera i technologii informacójnoJ
komunikacójnóchK 

iiczba pkt   

taga w B   

ffK tószukiwanieI gromadzenie i przetwarzanie 
informacji z różnóch źródeł; opracowówanie 
za pomocą komputeraW rósunkówI tekstówI 
danóch liczbowóchI motówówI animacjiI 
prezentacji multimedialnóchK 

iiczba pkt P OP 

taga w B S QS 

fffK oozwiązówanie problemów i podejmowanie 
decózji z wókorzóstaniem komputeraI 
z zastosowaniem podejścia algorótmicznegoK 

iiczba pkt NN NO 

taga w B OO OQ 

fsK tókorzóstanie komputera oraz programów i gier 
edukacójnóch do poszerzania wiedzó 
i umiejętności z różnóch dziedzin oraz rozwijania 
zainteresowańK 

iiczba pkt   

taga w B   

sK lcena zagrożeń i ograniczeńI docenianie 
społecznóch aspektów rozwoju i zastosowań 
informatókiK 

iiczba pkt N  

taga w B O  

 

 
 
 
fnterpretacja osiągnięć zdającóch 
 

wa rozwiązanie zadań w arkuszach na poziomie rozszerzonóm maturzóści w lkręgu 
uzóskiwali średnio QQIVRB punktów możliwóch do uzóskaniaI co oznaczaI że zadania 
zamieszczone w arkuszach obu części egzaminu maturalnego z informatóki na poziomie 
rozszerzonóm okazałó się dla zdającóch trudneK modstawowe parametró statóstóczneI 
opisujące wóniki uzóskane przez zdającóch egzamin maturalnó z informatóki na poziomie 
rozszerzonóm w sesji egzaminacójnej OMNR roku w kraju i na terenie działania lkręgowej 
homisji bgzaminacójnej w moznaniu przedstawiono w tabeli RK 
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Tabela RK  marametró statóstóczne wóników za zadania w arkuszach na poziomie 
rozszerzonóm 

lbszar iiczba 
zdającóch 

Średni 
wónik 

punktowó 

ldchólenie 
standardowe jedianaN  jodalnaO 

jaksóJ
malnó 
wónik 

jiniJ
malnó 
wónik 

Średni 
wónik 

procentowó 
tspółJ
czónnik 
łatwości dane w B 

hraj O UUS OP OO QQ JJJJJJJJ NMM M QS JJJJJJJ 

lkręg QNT OOIR OO QQ PU NMM M QR MIQR 

iP RN OOIR NV QO OQ VQ NS QR MIQR 

t OUN OPIR ON QS PU NMM M QT MIQT 

w UR NVIR OQ PQ QM NMM O PV MIPV 
NF wónik środkowó 
OF wónik najczęściej wóstępującó 
PF i – województwo lubuskieI t – województwo wielkopolskieI w – województwo zachodniopomorskie 

wa rozwiązanie zadań w arkuszach egzaminacójnóch na poziomie rozszerzonóm 
maturzóści w lkręgu uzóskali wónik o N pKpK niższó od wóniku krajowegoK kajwóższó 
w lkręgu średni wónik uzóskali zdającó z terenu województwa wielkopolskiego J jest 
o N pKpK wóższó od wóniku krajowegoK tónik tegorocznóch absolwentów liceów 
ogólnokształcącóch z wojK zachodniopomorskiegoI zdającóch informatókę na poziomie 
rozszerzonómI jest najniższó w lkręgu i niższó od wóniku krajowego o T pKpK  

jaksómalną liczbę punktów ERM pktF za prawidłowe rozwiązanie wszóstkich zadań 
w arkuszach egzaminacójnóch uzóskało R maturzóstów ENIOB liczbó zdającóchFK awóch 
przóstąpiło do rozwiązówania zadań maturalnóch podczas egzaminu NV maja brK katomiast 
trzech skorzóstało z przówileju zwolnienia z tego egzaminu jako laureaci olimpiadó 
przedmiotowej EN z wojK wielkopolskiegoI O z województwa zachodniopomorskiegoFK 
kajniższó średni wónik procentowó EMBF uzóskała N osoba z wojK wielkopolskiegoK  

lkoło SRB przóstępującóch do egzaminu maturalnego z informatóki na poziomie 
rozszerzonóm w tegorocznej sesji egzaminacójnej za pierwszó arkusz uzóskało nie więcej niż 
T z NR punktówK katomiast wónik nie wóższó niż RMB punktacji możliwej do zdobócia 
za arkusz drugi osiągnęło SPB absolwentówK wa poprawne rozwiązanie wszóstkich zadań 
z arkusza pierwszego maksómalną liczbę punktów uzóskało NO zdającóchI a za zadania 
z arkusza drugiego – S Eoprócz laureatów olimpiadóFK lkoło PIUB zdającóch nie przekroczóło 
barieró R punktów ENMBF za rozwiązanie zadań w obu częściach arkuszaK 

Analiza liczbó punktówI uzóskanóch przez przóstępującóch do egzaminu 
z informatóki na poziomie rozszerzonóm za rozwiązanie zadań z pierwszej J „teoretócznej”J 
i drugiej J„praktócznej”J części egzaminuI pozwala stwierdzićI że TMIRB całej punktacji 
absolwenci szkół ponadgimnazjalnóch z terenu działania lhb w moznaniu uzóskali 
za rozwiązanie zadań z części egzaminuI podczas której korzóstali z komputera 
z zadeklarowanóm przez siebie oprogramowaniemK wa zadania „czósto teoretóczne” 
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M

MI5

1

1I5

O

OI5

P

PI5

4

4I5

5

5I5

S

M 1 O P 4 5 S 7 8 V 1M 11 1O 1P 14 15 1S 17 18 1V OM O1 OO OP O4 O5 OS O7 O8 OV PM P1 PO PP P4 P5 PS P7 P8 PV 4M 41 4O 4P 44 45 4S 47 48 4V 5M

iiczba punktów

mr
oc

en
t l

ic
zb

ó 
zd

aj
ąc

óc
h

w arkuszu z pierwszej części egzaminu okK TIQPB zdającóch uzóskało wónik wóższó niż 
za rozwiązanie zadań z wókorzóstaniem technologii informacójnejK 

oóżnica pomiędzó wónikiem maksómalnóm a minimalnóm wskazuje na bardzo duże 
zróżnicowanie wiadomości i umiejętności zdającóchK  

tónik na poziomie zadowalającóm EPR punktów i więcejF uzóskało NPIQB 
przóstępującóch do egzaminu z informatóki na poziomie rozszerzonómK lkK TNIRB 
maturzóstówI uzóskało wónik mieszczącó się w przedziale NOJPQ punktówK tartość 
odchólenia standardowego Ewóższa niż NLU skali punktowania – SIOR pktKF wskazuje na duże 
zróżnicowanie wónikówK tóniki uzóskane przez około RVB zdającóch egzamin maturalnó 
z informatóki nie przekroczółó średniego wóniku punktowego uzóskanego w krajuK tśród 
wóników uzóskanóch przez zdającóch za rozwiązanie zadań z arkuszó egzaminacójnóch 
z informatóki na poziomie rozszerzonómI najczęściej pojawiała się wartość NV punktówI 
co uwidacznia się na wókresie PKI przedstawiającóm rozkład wóników punktowóchI 
uzóskanóch przez przóstępującóch do tego egzaminu w lkręguK wbliżoną liczbę wóstąpień 
do modalnej miał również wónik równó OP punktomK   

tókres PK  oozkład wóników punktowóch na poziomie rozszerzonóm 

tspółczónniki łatwościI pozwalające stwierdzićI które zadania w arkuszach 
egzaminacójnóch na poziomie rozszerzonóm sprawiałó zdającóm największe trudnościI 
a które rozwiązówane bółó bez większóch problemów przedstawione zostałó na wókresie QK  
dla zdającóch w całóm lkręguK   
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tókres 4K  tspółczónniki łatwości zadań w arkuszach na poziomie rozszerzonóm 
dla lkręgu 

wadania z tegorocznóch arkuszó egzaminacójnóch z informatóki na poziomie 
rozszerzonóm okazałó się dla zdającóch na terenie działania lkręgowej homisji 
bgzaminacójnej w moznaniuI trudneK tskazuje na to wartość współczónnika łatwości 
arkuszaI która jest równa MIQRK ppośród zadań z arkusza egzaminacójnego żadne nie bóło 
dla zdającóch bardzo łatweK Blisko TUB zadań w obu arkuszach na poziomie rozszerzonóm 
to zadania bardzo trudneI trudne i umiarkowanie trudneK pzczegółowe zestawienie zadań 
ze względu na łatwość zostało podane w tabeli SK  

 

Tabela SK  modział zadań w arkuszu z informatóki na poziomie rozszerzonóm ze względu 
na łatwość 

 Łatwość zadań 
EumiejętnościF 

Łatwość 
zadania 

wadania  kumer zadania iiczba B ogółu 
Bardzo trudne MIMM J MINV N RIS QKPK 

Trudne MIOM J MIQV V RMIM NKOKI OKNKI OKRKI PKNKI PKOKI 
QKNKI QKOKI RKPKI SKQK 

rmiarkowanie trudne MIRM J MISV Q OOIO OKPKI OKQKI RKOKI SKPK  

Łatwe MITM J MIUV Q OOIO NKNKI RKNKI SKNKI SKOK  

Bardzo łatwe MIVM J NIMM JJJJJJJJ JJJJJJJ JJJJJJJJJJJ 

  oazem NU NMM   

 

wdecódowanie najtrudniejszóm dla zdającóch bóło zadanie QKPKI które sprawdzało 
wiedzę i umiejętności z fff obszaru wómagań ogólnóchI dotóczące algorótmicznego 
rozwiązówania problemówI posługiwania się zintegrowanóm środowiskiem 

M
MI1
MIO
MIP
MI4
MI5
MIS
MI7
MI8
MIV

1

1K1K 1KOK OK1K OKOK OKPK OK4K OK5K PK1K PKOK 4K1K 4KOK 4KPK 5K1K 5KOK 5KPK SK1K SKOK SKPK SK4K

zadania
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programistócznóm przó pisaniu i uruchamianiu programówK w rozwiązaniem tego problemów 
nie poradziło sobie blisko TUB maturzóstów z całego lkręguK 

mołowa zadań zawartóch arkuszach f i ff części egzaminu z informatóki okazała się 
trudna dla piszącóchK wadania te stanowią największą grupę zadań w obu arkuszach 
egzaminacójnóchK awa z nich to zadania tópu „prawdaJfałsz”W OKNKI które sprawdzało 
umiejętności z fff obszaru wómagań ogólnóchI dotóczące wókorzóstania algorótmów 
na liczbach całkowitóchI oraz OKRKI wómagające umiejętności związanóch z wókorzóstaniem 
arkusza kalkulacójnego do obrazowania zależności funkcójnóchK Trudne dla zdającóch 
okazałó się również zadaniaW NKOK – w rozwiązaniu którego należało wókazać się podejściem 
zachłannóm na drodze do rozwiązania problemuI PKNKI PKOKI J któróch rozwiązanie wómagało 
analizó działania algorótmuI wóznaczenia określonóch wartości oraz wókorzóstania 
rekurencji w rozwiązaniu problemuI  QKNKI QKOK – wómagające przeprowadzenia komputerowej 
realizacji algorótmu do rozwiązania problemuI RKPK – które sprawdzało umiejętność 
wókorzóstania arkusza kalkulacójnegoI jego wbudowanóch funkcji oraz zaprojektowania 
formuł do wókonania obliczeńI SKQK J które sprawdzało umiejętność projektowania i tworzenia 
relacójnej bazó danóch oraz wószukiwania w niej informacji z zastosowaniem metod 
optómalizacójnóchK  

t arkuszach jest taki sam odsetek zadańI które okazałó się dla zdającóch 
umiarkowanie trudne i łatwe EOOIOBFK wadaniami umiarkowanie trudnómi okazałó się 
zadania sprawdzająceW znajomość metod wószukiwania i przetwarzania informacji 
w relacójnej bazie danóch Ejęzók pniF oraz znajomości normó etócznóch i prawnóch 
związanóch z rozpowszechnianiem programów komputerowóchI bezpieczeństwem i ochroną 
danóch oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowóch EOKPKI OKQKFI umiejętność 
wókorzóstania arkusza kalkulacójnego do obrazowania zależności funkcójnóch 
i do zapisówania algorótmów ERKOKFI umiejętność tworzenia aplikacji bazodanowejI 
wókorzóstującej jęzók zapótańI kwerendóI raportó z zapewnioną integralność danóch ESKPKFK 

kajłatwiejszómi dla zdającóch bółó zadania NKNKI RKNKI SKNKIK mierwsze z nich  
sprawdzało wiedzę i umiejętności z fff obszaru wómagań ogólnóchI dotóczące znajomości 
umiejętności analizó problemu i podejścia algorótmicznego do rozwiązówanego problemuK 
oozwiązanie drugiego wómagało analizóI zbudowania modelu sótuacji oraz wókorzóstania 
arkusza kalkulacójnego do wóznaczenia rozwiązaniaK t trzecim zadaniu Enajłatwiejsze 
w całóm zestawie egzaminacójnómF należało wókazać się znajomością metod wószukiwania 
i przetwarzania informacji w relacójnej bazie danóchK w rozwiązaniem tóch problemów 
poradziło sobie ponad UNB maturzóstów z całego lkręguK 

ao tej samej grupó zadań J ze względu na wósokość współczónnika łatwości J zalicza 
się również zadanie SKOKI w rozwiązaniu którego należało wókorzóstać jęzók zapótań 
do wószukania informacji w bazie danóchI określonóch w poleceniu zadaniaK  

ka wókresie RK przedstawiono współczónniki łatwości poszczególnóch zadań 
dla zdającóch w województwach lubuskimI wielkopolskimi zachodniopomorskimK  
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tókres RK  tspółczónniki łatwości zadań w arkuszach na poziomie rozszerzonóm 
dla zdającóch w poszczególnóch województwach lkręguW lubuskimI 
wielkopolskim i zachodniopomorskim 

kajłatwiejszómi dla zdającóch z województwa wielkopolskiego okazałó się zadania 
NKNK i RKNKI a sprawdzane przez te zadania umiejętności opanowali najlepiej spośród 
maturzóstów w całóm lkręguK Łatwiejsze dla wielkopolskich maturzóstów niż dla zdającóch 
z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego okazałó się również zadaniaW NKOKI OKPKI 
OKRKI PKOKI QKOKI RKPK  jaturzóści z terenu województwa lubuskiego lepiej niż zdającó 
z pozostałóch województw lkręgu poradzili sobie z rozwiązaniem zadaniaI dotóczącego 
zaprojektowania relacójnej bazó danóch oraz wókorzóstania jęzóka zapótań do uzóskania 
informacjiI spełniającóch określone w treści zadania króteriaK rmiejętność sprawdzana 
poprzez zadanie OKQK Ezadanie tópu „prawdaJfałsz”F najlepiej została opanowana przez 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnóchI przóstępującóch do egzaminu maturalnego 
z informatóki na terenie województwa zachodniopomorskiegoK  

ala analizó wóników istotną jest informacja o liczbie osóbI które nie podjęłó próbó 
rozwiązania lub nie rozwiązałó zadań w arkuszuK pzczególnie ma to znaczenie w zadaniach 
wielopunktowóchI gdzie sam współczónnik łatwości nie odzwierciedla trudności zadaniaK 

aane przedstawione na wókresie SK ilustrująI jaki odsetek zdającóch nie podjął próbó 
rozwiązania poszczególnóch zadań z arkuszó egzaminacójnóch na poziomie rozszerzonómK  
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tókres SK  mrocent liczbó zdającóchI którzó nie podjęli próbó rozwiązania 
 poszczególnóch zadań w arkuszach na poziomie rozszerzonóm 

 

tiększość przóstępującóch do egzaminu maturalnego z informatóki na poziomie 
rozszerzonóm podejmowała próbę rozwiązania zadań tópu „prawdaJfałsz” zawartóch 
w arkuszu pierwszej części egzaminuK wdecódowanie najwięcej opuszczeń mają zadaniaI 
w rozwiązaniu któróch zdającó musiał wókazać się umiejętnością zapisu algorótmu 
w wóbranóm przez siebie jęzóku programowaniaI rozwiązującego danó problemK lkoło PMB 
tegorocznóch maturzóstów z poznańskiego lkręguI którzó przóstąpili do egzaminu 
maturalnego z informatókiI nie podjęło próbó rozwiązania tóch zadańK monad OTB 
tegorocznóch maturzóstów nie podjęło również próbó rozwiązania zadania PKOKI w któróm 
należało przeanalizować danó algorótm i uzupełnić jego fragmentK cakt opuszczania zadań 
dotóczącóch zagadnień związanóch z zastosowaniem technik algorótmicznóchI znajomością 
podstawowóch algorótmów oraz elementów dotóczącóch programowania budzi niepokójI 
gdóż zagadnienie te są jednómi z głównóch w nauczaniu informatókiK 

tókres TK przedstawia procent liczbó zdającóch egzaminI którzó uzóskali M punktów 
za poszczególne zadania w arkuszach na poziomie rozszerzonóm Enie podjęli próbó ich 
rozwiązania lub rozwiązali błędnieF oraz procent liczbó zdającóchI którzó otrzómali 
maksómalną liczbę punktów za dane zadanieK 
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M
1M
OM
PM
4M
5M
SM
7M
8M
VM

1MM

1K1K 1KOK OK1K OKOK OKPK OK4K OK5K PK1K PKOK 4K1K 4KOK 4KPK 5K1K 5KOK 5KPK SK1K SKOK SKPK SK4K

zadania
otwarte

zadania "prawdaJfałsz" zadania
otwarte

zadania otwarte

kumer zadania

mr
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t l
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ó 
zd

aj
ąc
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h

mrocent liczbó zdającóchI którzó za rozwiązanie zadania otrzómali zero punktów
mrocent liczbó zdającóchI którzó za rozwiązanie zadania uzóskali maksómalną liczbę punktów

tókres TK  mrocent liczbó zdającóchI którzó za poszczególne zadania w arkuszach 
na poziomie rozszerzonóm uzóskali M lub maksómalną liczbę punktów  

Wśród V zadań z arkusza pierwszej części egzaminu z informatóki tólko w trzech 
odsetek uzóskanóch przez zdającóch wóników maksómalnóch jest wóższó niż odsetek 
uzóskanóch przez zdającóch wóników zerowóchK lznacza toI że pomimo podjęcia próbó 
rozwiązania zadańI zdającóm zabrakło wiedzó i umiejętnościI bó poprawnie je rozwiązaćK 
aotóczó to również zadań tópu „prawdaJfałsz”I gdzie w trzech z pięciu zdań zdającóchI 
którzó uzóskali M punktów jest więcej niż tóchI którzó potrafili poprawnie ocenić wartość 
logiczną zdańK  

mrawie co trzeci zdającó nie podjął próbó rozwiązania zadania QKI wómagającego 
stworzenia programu i zapisania go w wóbranóm przez siebie jęzóku programowaniaK monad 
RMB zdającóchI którzó próbowali rozwiązać to zadanieI nie uzóskało żadnego punktuK  

Wśród zadań tworzącóch arkusz drugiej części egzaminu najrzadziej przez zdającóch 
opuszczane bóło zadanie RKI w rozwiązaniu którego należało wókorzóstać arkusz kalkulacójnó 
i jego wbudowane funkcjeK momimo podjętóch prób rozwiązania tego zadaniaI ponad PMB 
zdającóch nie udało się uzóskać żadnego punktuK  

Analiza wartości przedstawionóch na wókresie pozwala stwierdzićI że maturzóściI 
którzó rozwiązówali zadania maturalne z informatóki na poziomie rozszerzonómI 
w większóm zakresie potrafią wókorzóstać sóstem zarządzania bazą danóch i jego funkcje niż 
arkusz kalkulacójnóK  
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tnioski 

 

tóniki egzaminu maturalnego z informatókiI przeprowadzonego w maju OMNR roku 
według nowej formułóI i dokonana na ich podstawie analizaI umożliwiają przedstawienie 
kilku wnioskówK  

· modobnie jak w roku poprzednim wzrosła liczba maturzóstówI którzó wóbrali 
informatókę jako przedmiot dodatkowó na egzaminie maturalnómK t porównaniu 
do OMNQ roku liczba zdającóch informatókę wzrosła o NOBK 

· Tegorocznó zestaw egzaminacójnó najmniej problemów sprawił zdającóm z terenu 
województwa wielkopolskiegoK gednak dla wszóstkich maturzóstów z terenu działania 
lkręgowej homisji bgzaminacójnej w moznaniu okazał się trudnóK  

· ka wóższóm poziomie zostałó opanowane umiejętności z s obszaru standardów 
wómagań ogólnóch Eocena zagrożeń i ograniczeńI docenianie społecznóch aspektów 
rozwoju i zastosowań informatókiF oraz ff obszaru EwószukiwanieI gromadzenie 
i przetwarzanie informacji z różnóch źródeł; opracowówanie za pomocą komputeraW 
rósunkówI tekstówI danóch liczbowóchI motówówI animacjiI prezentacji multimedialnóchF 
niż umiejętności rozwiązówania problemów z zastosowaniem podejścia algorótmicznego 
Efff obszarFI na co wskazuje poziom wókonania zadań z poszczególnóch obszarów 
wómagań ogólnóch Eff obszar wómagań – poziom wókonaniaW RRBI fff obszar – 
poziom wókonaniaW RMBI s obszar – poziom wómagańW SPBFK 

· kajwięcej problemów zdającóm przósporzółó zadania związane z formułowaniem 
informatócznego rozwiązania problemu przez dobór algorótmu oraz odpowiednich 
struktur danóch i jego realizacją w wóbranóm jęzóku programowaniaK katomiast 
najłatwiejsze okazało się zadanieI do rozwiązania którego należało wókorzóstać 
sóstem zarządzania bazą danóchI umożliwiającó wószukiwanie danóch spełniającóch 
określone w zadaniu króteriaK 

 

 

fzabela Szafrańska 
koordynator egzaminu maturalnego z informatyki 

lKE w moznaniu 
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