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=
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=
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=
tspółpraca 
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fnformatyka P=

=

fnformatóka 

moziom rozszerzonó 

NK lpis arkusza  
bgzamin= maturalnó= z= informatóki= składał= się= z= dwóch= częściW= pisemnej= Earkusz=fF= oraz=

praktócznej= Earkusz=ffFK= wadania= sprawdzałó= opanowanie= wómagań= zapisanóch= w= podstawie=
programowej= i= odnosiłó= się= do= głównóch= treści= kształcenia= realizowanóch= w= szkołachK= Tegorocznó=
zestaw=egzaminacójnó=zachował=podstawową=strukturę=dotóchczasowóch=arkuszó=i=zawierałW=zadania=
dotóczące= tworzenia= algorótmówI= zadania= polegające= na= analizie= algorótmówI= zadania= zamknięte=
sprawdzające=podstawową=wiedzę=z=różnóch=obszarów=informatókiI=zadania=programistóczneI=zadania=
bazodanowe=oraz=zadania=dedókowane=pod=arkusz=kalkulacójnóI=które=można=bóło=również=rozwiązaćI=
pisząc=program=komputerowóK==

wadania=NKNK= i=NKOK=to=tópowe=zadania=sprawdzające=umiejętność=móślenia=algorótmicznego=oraz=
zapisu= algorótmu= w= wóbranej= przez= zdającego= notacjiK= wadania= OKNKI= OKOKI= OKPK= i= PKOK= sprawdzałó=
umiejętność= analizó= algorótmówK= wadanie= PKNK= dotóczóło= wiedzó= na= temat= korzóstania= z= usług=
w=globalnej= sieci= komputerowejK= wadanie= PKPK= werófikowało= znajomość= działań= wókonówanóch=
na=liczbach= zapisanóch= w=sóstemie= binarnómK= wadanie= PKQK= odnosiło= się= do= roli= i= funkcji= sóstemu=
operacójnego= w= sóstemie= komputerowómK= wadanie= QK= sprawdzało= umiejętności= programowania=
numerócznego= Eprosta= arótmetóka= na= liczbach= rzeczówistóchI= zaokrągleniaI= itpKF= oraz= wókorzóstania=
narzędzia= technologii= informacójnej= –= arkusza= kalkulacójnegoI= zadanie= RK= sprawdzało= umiejętności=
posługiwania= się= relacójnómi= bazami= danóchK= wadania= można= bóło= rozwiązać= przó= użóciu=
różnorodnóch= narzędziW= programem= bazodanowóm= EnpK= AccessFI= arkuszem= kalkulacójnómI=
programem=w=jęzóku=bazodanowóm=EnpK=pniF= lub=w=dowolnóm=jęzóku=programowaniaK=wadanie=SK=
polegało= na= kodowaniuI= dekodowaniu= i= sprawdzaniu= poprawności= kodu= przó= szófrowaniu= metodą=
CezaraK=t=istocie=zadanie=to=sprawdzało=zrozumienie= i=umiejętność=posługiwania=się= kodami=ApCff=
i=prostą=arótmetóką=modularnąK==

Arkusz= f= zestawu= egzaminacójnego= zawierał= P= zadania= E9= poleceńFI= za= które= zdającó= mógł=
uzóskać=maksómalnie=NR=punktówK=Arkusz=ff=zawierał=P=zadania= ENN=poleceńFI= za=które=zdającó=mógł=
uzóskać=PR=punktówK=bgzamin=trwał=SM=minut=w=części=f=i=NRM=minut=w=części=ffK==

OK aane dotóczące populacji zdającóch 
Tabela=NK= wdającó=rozwiązującó=zadania=w=arkuszu=standardowómG=

iiczba zdającóch ORR 

wdającó=rozwiązującó=
zadania=w=arkuszu=
standardowóm=

z=liceów=ogólnokształcącóch UU=
z=techników= NST=
ze=szkół=na=wsi= N=
ze=szkół=w=miastach=do=OM=tósK=mieszkańców= PS=
ze=szkół=w=miastach=od=OM=tósK=do=NMM=tósK=mieszkańców= SP=
ze=szkół=w=miastach=powóżej=NMM=tósK=mieszkańców= NRR=
ze=szkół=publicznóch= OOP=
ze=szkół=niepublicznóch= PO=
kobietó= ON=
mężczóźni= OPQ=

G=aane=w=tabeli=dotóczą=tegorocznóch=absolwentówK=
=
=
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=

Tabela=OK= wdającó=rozwiązującó=zadania=w=arkuszach=dostosowanóch=

wdającó=
rozwiązującó=zadania=
w=arkuszach==
dostosowanóch=

z=autózmemI=w=tóm=z=zespołem=Aspergera= N=
słabowidzącó== M=
niewidomi= M=
słabosłószącó= M=
niesłószącó= M=

= ogółem N 
=
==

PK mrzebieg egzaminu  
Tabela=PK= fnformacje=dotóczące=przebiegu=egzaminu=

Termin=egzaminu= NT=maja=OMNS=rK=
Czas=trwania=egzaminu= NUM=minut=
iiczba=szkół= RT=
iiczba=zespołów=egzaminatorów= N=
iiczba=egzaminatorów= NQ=
iiczba=obserwatorówN=E§=U=ustK=NF= M=
iiczba=
unieważnieńO=

w=przópadkuW=
artK=QQzzv=

pkt=N=
stwierdzenia=niesamodzielnego=
rozwiązówania=zadań=przez=zdającego= M=

artK=QQzzv=
pkt=O=

wniesienia=lub=korzóstania=przez=
zdającego=w=sali=egzaminacójnej=
z=urządzenia=telekomunikacójnego=

M=

artK=QQzzv=
pkt=P=

zakłócenia=przez=zdającego=prawidłowego=
przebiegu=egzaminu= M=

artK=QQzzw=
ustK=NK=

stwierdzenia=podczas=sprawdzania=pracó=
niesamodzielnego=rozwiązówania=zadań=
przez=zdającego=

M=

artK=QQzzó=
ustK=T=

stwierdzenia=naruszenia=przepisów=
dotóczącóch=przeprowadzenia=egzaminu== M=

artK=QQzzó=
ustK=NM=

niemożności=ustalenia=wóniku==
EnpK=zaginięcie=kartó=odpowiedziF= M=

iiczba=wglądówO=EartK=QQzzzF= M=
iiczba=pracI=w=któróch=nie=podjęto=rozwiązania=zadań= M=
=
=

================================================
Nka=podstawie=rozporządzenia=jinistra=bdukacji=karodowej=z=dnia=OR=czerwca=OMNR=rK=w=sprawie=szczegółowóch=warunków=
i=sposobu=przeprowadzania=sprawdzianuI=egzaminu=gimnazjalnego=i=egzaminu=maturalnego=EazKrK=z=OMNRI=pozK=9R9FK K=
Oka=podstawie=ustawó=z=dnia=T=września=N99N=rK=o=sóstemie=oświató=Etekst=jednK=azKrK=z=OMNRI=pozK=ONRSI=ze=zmKFK=
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4K modstawowe dane statóstóczne  
tóniki zdającóch   

=

 

tókres=NK=oozkład=wóników=zdającóch 

=

Tabela=QK= tóniki=zdającóch=–=parametró=statóstóczneG==

wdającó iiczba 
zdającóch 

jinimum 
EB)  

jaksimum 
EB) 

jediana 
EB) 

Średnia 
EB) 

ldchólenie 
standardowe 

EB) 

ogółem ORS M NMM OS PM OR 

w=tómW=

z=liceów=
ogólnokształcącóch UU= M= NMM= QP= QR= OS=

z=techników= NSU= M= UU= NT= OO= OM=

=
G=aane=dotóczą=tegorocznóch=absolwentówK==
=
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RK moziom wókonania zadań  
Tabela=RK= moziom=wókonania=zadań=

kr 
zadK tómaganie ogólne tómaganie szczegółowe 

moziom 
wókonania 

zadania 
EB) 

NKNK=

fffK=oozwiązówanie=
problemów=i=
podejmowanie=
decózji=x…zI==
z=zastosowaniem=
podejścia=
algorótmicznegoK=

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=x…zI=
stosowanie=podejścia=algorótmicznegoK=wdającóW=
OF=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemuK= ST=

NKOK=

fffK=oozwiązówanie=
problemów==
i=podejmowanie=
decózji=x…zI==
z=zastosowaniem=
podejścia=
algorótmicznegoK=

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=x…zI=
stosowanie=podejścia=algorótmicznegoK=
wdającóW=
OF=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemu;=
QF=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=
problemowej=i=zapisuje=go=w=wó=branej=notacji;=
NNF=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=
aF=algorótmó=na=liczbach=całkowitóch;=
NUF=oblicz=liczbę=operacji=wókonówanóch=przez=algorótmK=

OO=

OKNK=

fffK=oozwiązówanie=
problemów==
i=podejmowanie=
decózji=x…zI==
z=zastosowaniem=
podejścia=
algorótmicznegoK=

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=x…zI=
stosowanie=podejścia=algorótmicznegoK=
wdającóW=
OF=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemu;=
TF=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=prowadzące=
do=otrzómania=poprawnego=rozwiązania=problemuW=od=
sformułowania=specófikacji=problemu=po=testowanie=
rozwiązania;==
NNF=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=x…z=
bF=algorótmó=wószukiwania=i=porządkowania=EsortowaniaF;=
NTF=wdającó=ocenia=zgodność=algorótmu=ze=specófikacją=
problemuK=

PN=

OKOK=

fffK=oozwiązówanie=
problemów==
i=podejmowanie=
decózji=x…zI==
z=zastosowaniem=
podejścia=
algorótmicznegoK=

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=x…zI=
stosowanie=podejścia=algorótmicznegoK=
wdającóW=
OF=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemu;=
TF=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=prowadzące=
do=otrzómania=poprawnego=rozwiązania=problemuW=od=
sformułowania=specófikacji=problemu=po=testowanie=
rozwiązania;==
NNF=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=x…z=
bF=algorótmó=wószukiwania=i=porządkowania=EsortowaniaF;=
NTF=wdającó=ocenia=zgodność=algorótmu=ze=specófikacją=
problemuK=

RP=

OKPK=

fffK=oozwiązówanie=
problemów==
i=podejmowanie=
decózji=x…zI==
z=zastosowaniem=
podejścia=
algorótmicznegoK=

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=x…zI=
stosowanie=podejścia=algorótmicznegoK=
wdającóW=
OF=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemu;=
TF=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=prowadzące=
do=otrzómania=poprawnego=rozwiązania=problemuW=od=

P9=
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sformułowania=specófikacji=problemu=po=testowanie=
rozwiązania;==
NNF=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=x…z=
bF=algorótmó=wószukiwania=i=porządkowania=EsortowaniaF;=
NTF=wdającó=ocenia=zgodność=algorótmu=ze=specófikacją=
problemuK=

PKNK=

fK=Bezpieczne=
posługiwanie=się=
komputerem=i=jego=
oprogramowaniemI=
wókorzóstanie=sieci=
komputerowejK=
homunikowanie=się=
za=pomocą=
komputera==
i=technologii=
informacójnoJ
komunikacójnóchK=

NK=mosługiwanie=się=komputerem=i=jego=oprogramowaniemI=
korzósta=z=sieci=komputerowejK=wdającóW=
PF=przedstawia=warstwowó=model=sieci=komputerowóchI=
określa=ustawienia=sieciowe=dane=go=komputera=i=jego=
lokalizacji=w=sieciI=opisuje=zasadó=administrowania=siecią=
komputerową=w=architekturze=klientJserwerI=prawidłowo=
posługuje=się=terminologią=sieciowąI=korzósta=z=usług=w=sieci=
komputerowejI=lokalnej=i=globalnejI=związanóch=z=dostępem=
do=informacjiI=wómianą=informacji=i=komunikacjąK=

RN=

PKOK=

fffK=oozwiązówanie=
problemów==
i=podejmowanie=
decózji=x…zI==
z=zastosowaniem=
podejścia=
algorótmicznegoK=

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=x…zI=
stosowanie=podejścia=algorótmicznegoK=
wdającóW=
9F=stosuje=rekurencję=w=prostóch=sótuacjach=problemowóchK=

QR=

PKPK=

fffK=oozwiązówanie=
problemów==
i=podejmowanie=
decózji=x…zI==
z=zastosowaniem=
podejścia=
algorótmicznegoK=

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=x…zI=
stosowanie=podejścia=algorótmicznegoK=
wdającóW=
NNF=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosuje=
aF=algorótmó=na=liczbach=całkowitóchK=

SQ=

PKQK=

fK=Bezpieczne=
posługiwanie=się=
komputerem=i=jego=
oprogramowaniemI=
wókorzóstanie=sieci=
komputerowej;=
komunikowanie=się=
za=pomocą=
komputera==
i=technologii=
informacójnoJ
komunikacójnóchK=

NK=mosługiwanie=się=komputerem=i=jego=oprogramowaniemI=
korzósta=z=sieci=komputerowejK=wdającóW=
OF=wójaśnia=funkcje=sóstemu=operacójnego=i=korzósta=z=nich;=
opisuje=różne=sóstemó=operacójneK=

QR=

=
t= związku= z= brakiem= kilku= danóch= w= pliku= dane_S_2.txt do= zadania= SKOKI= które= mogłó=

wpłónąć= lub=utrudnić=poprawne=rozwiązanie=zadaniaI=Centralna=homisja=bgzaminacójna=umożliwiła=
zdającóm=ponowne=przóstąpienie=do= egzaminu= maturalnego=z= informatóki= w= terminie= dodatkowómI=
z=którego= skorzóstało= około= PTM= zdającóch= w= całóm= lkręguK= wdającó= ci= przóstąpili= wółącznie= do=
arkusza=ffI= tjK=wókonania=zadań=z=wókorzóstaniem=komputera= i= ten=wónik=bół=branó=pod=uwagę=przó=
ustalaniu=ostatecznego=wóniku= maturalnego=z= informatókiK= t=przópadku=części=pierwszej=branó=bół=
pod=uwagę=wónik=uzóskanó=w=egzaminie=majowómK=moziom=wókonania=wszóstkich=zadań=z=arkusza=ff=
wóniósł=OSBK=
=

kr 
zadania tómaganie ogólne= tómaganie szczegółowe 

QKNK=
ffK=tószukiwanieI=
gromadzenie==
i=przetwarzanie=informacji==

QK=lpracowówanie=informacji=za=pomocą=komputeraI=w=tómW=
rósunkówI=tekstówI=danóch=liczbowóchI=animacjiI=prezentacji=
multimedialnóch=i=filmówK=wdającóW=
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z=różnóch=źródeł;=
opracowówanie=za=pomocą=
komputeraW=rósunkówI=
tekstówI=danóch=liczbowóchI=
motówówI=animacjiI=
prezentacji=multimedialnóchK=
fffK=oozwiązówanie=
problemów==
i=podejmowanie=decózji==
z=wókorzóstaniem=
komputeraI==
z=zastosowaniem=podejścia=
algorótmicznegoK=

QF=wókorzóstuje=arkusz=kalkulacójnó=do=obrazowania=zależności=
funkcójnóch=i=do=zapisówania=algorótmówK=
RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji==
z=wókorzóstaniem=komputeraI=stosowanie=podejścia=
algorótmicznegoK=wdającóW=
NF=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=z=różnóch=
dziedzin;=
OF=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=problemu;=
PF=formułuje=przókładó=sótuacji=problemowóchI=któróch=rozwiązanie=
wómaga=podejścia=algorótmicznego=i=użócia=komputera;=
TF=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=prowadzące=do=
otrzómania=poprawnego=rozwiązania=problemuW=od=sformułowania=
specófikacji=problemu=po=testowanie=rozwiązaniaK=

QKOK=

ffK=tószukiwanieI=
gromadzenie==
i=przetwarzanie=informacji==
z=różnóch=źródeł;=
opracowówanie=za=pomocą=
komputeraW=rósunkówI=
tekstówI=danóch=liczbowóchI=
motówówI=animacjiI=
prezentacji=multimedialnóchK=
fffK=oozwiązówanie=
problemów==
i=podejmowanie=decózji==
z=wókorzóstaniem=
komputeraI==
z=zastosowaniem=podejścia=
algorótmicznegoK=

QK=lpracowówanie=informacji=za=pomocą=komputeraI=w=tómW=
rósunkówI=tekstówI=danóch=liczbowóchI=animacjiI=prezentacji=
multimedialnóch=i=filmówK=wdającóW=
QF=wókorzóstuje=arkusz=kalkulacójnó=do=obrazowania=zależności=
funkcójnóch=i=do=zapisówania=algorótmówK=
RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji==
z=wókorzóstaniem=komputeraI=stosowanie=podejścia=
algorótmicznegoK=wdającóW=
NF=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe==
z=różnóch=dziedzin;=
OF=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=problemu;=
PF=formułuje=przókładó=sótuacji=problemowóchI=któróch=rozwiązanie=
wómaga=podejścia=algorótmicznego=i=użócia=komputera;=
TF=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=prowadzące=do=
otrzómania=poprawnego=rozwiązania=problemuW=od=sformułowania=
specófikacji=problemu=po=testowanie=rozwiązaniaK=

QKPK=

ffK=tószukiwanieI=
gromadzenie==
i=przetwarzanie=informacji==
z=różnóch=źródeł;=
opracowówanie=za=pomocą=
komputeraW=rósunkówI=
tekstówI=danóch=liczbowóchI=
motówówI=animacjiI=
prezentacji=multimedialnóchK=
fffK=oozwiązówanie=
problemów==
i=podejmowanie=decózji==
z=wókorzóstaniem=
komputeraI==
z=zastosowaniem=podejścia=
algorótmicznegoK=

QK=lpracowówanie=informacji=za=pomocą=komputeraI=w=tómW=
rósunkówI=tekstówI=danóch=liczbowóchI=animacjiI=prezentacji=
multimedialnóch=i=filmówK=wdającóW=
QF=wókorzóstuje=arkusz=kalkulacójnó=do=obrazowania=zależności=
funkcójnóch=i=do=zapisówania=algorótmówK=
RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji==
z=wókorzóstaniem=komputeraI=stosowanie=podejścia=
algorótmicznegoK=wdającóW=
NF=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=z=różnóch=
dziedzin;=
OF=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=problemu;=
PF=formułuje=przókładó=sótuacji=problemowóchI=któróch=rozwiązanie=
wómaga=podejścia=algorótmicznego=i=użócia=komputera;=
TF=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=prowadzące=do=
otrzómania=poprawnego=rozwiązania=problemuW=od=sformułowania=
specófikacji=problemu=po=testowanie=rozwiązaniaK=

RKNK=

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

OK=tószukiwanieI=gromadzenieI=selekcjonowanieI=przetwarzanie==
i=wókorzóstówanie=informacjiI=współtworzenie=zasobów=w=sieciI=
korzóstanie=z=różnóch=źródeł=i=sposobów=zdobówania=informacjiK=
wdającóW=
NF=projektuje=relacójną=bazę=danóch=z=zapewnieniem=integralności=
danóch;=
OF=stosuje=metodó=wószukiwania=i=przetwarzania=informacji==
w=relacójnej=bazie=danóch=Ejęzók=pniF;=
PF=tworzó=aplikację=bazodanowąI=w=tóm=sieciowąI=wókorzóstującą=
jęzók=zapótańI=kwerendóI=raportó;=zapewnia=integralność=danóch=na=
poziomie=pólI=tabelI=relacjiK=

RKOK==

ffK=tószukiwanieI=
gromadzenie==
i=przetwarzanie=informacji==
z=różnóch=źródeł;=

OK=tószukiwanieI=gromadzenieI=selekcjonowanieI=przetwarzanie==
i=wókorzóstówanie=informacjiI=współtworzenie=zasobów=w=sieciI=
korzóstanie=z=różnóch=źródeł=i=sposobów=zdobówania=informacjiK=
wdającóW=
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opracowówanie=za=pomocą=
komputeraW=rósunkówI=
tekstówI=danóch=liczbowóchI=
motówówI=animacjiI=
prezentacji=multimedialnóchK=

NF=projektuje=relacójną=bazę=danóch=z=zapewnieniem=integralności=
danóch;=
OF=stosuje=metodó=wószukiwania=i=przetwarzania=informacji==
w=relacójnej=bazie=danóch=Ejęzók=pniF;=
PF=tworzó=aplikację=bazodanowąI=w=tóm=sieciowąI=wókorzóstującą=
jęzók=zapótańI=kwerendóI=raportó;=zapewnia=integralność=danóch=na=
poziomie=pólI=tabelI=relacjiK=

RKPK=

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

OK=tószukiwanieI=gromadzenieI=selekcjonowanieI=przetwarzanie==
i=wókorzóstówanie=informacjiI=współtworzenie=zasobów=w=sieciI=
korzóstanie=z=różnóch=źródeł=i=sposobów=zdobówania=informacjiK=
wdającóW=
NF=projektuje=relacójną=bazę=danóch=z=zapewnieniem=integralności=
danóch;=
OF=stosuje=metodó=wószukiwania=i=przetwarzania=informacji==
w=relacójnej=bazie=danóch=Ejęzók=pniF;=
PF=tworzó=aplikację=bazodanowąI=w=tóm=sieciowąI=wókorzóstującą=
jęzók=zapótańI=kwerendóI=raportó;=zapewnia=integralność=danóch=na=
poziomie=pólI=tabelI=relacjiK=

RKQK=

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

OK=tószukiwanieI=gromadzenieI=selekcjonowanieI=przetwarzanie==
i=wókorzóstówanie=informacjiI=współtworzenie=zasobów=w=sieciI=
korzóstanie=z=różnóch=źródeł=i=sposobów=zdobówania=informacjiK=
wdającóW=
NF=projektuje=relacójną=bazę=danóch=z=zapewnieniem=integralności=
danóch;=
OF=stosuje=metodó=wószukiwania=i=przetwarzania=informacji==
w=relacójnej=bazie=danóch=Ejęzók=pniF;=
PF=tworzó=aplikację=bazodanowąI=w=tóm=sieciowąI=wókorzóstującą=
jęzók=zapótańI=kwerendóI=raportó;=zapewnia=integralność=danóch=na=
poziomie=pólI=tabelI=relacjiK=

RKRK=

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

OK=tószukiwanieI=gromadzenieI=selekcjonowanieI=przetwarzanie==
i=wókorzóstówanie=informacjiI=współtworzenie=zasobów=w=sieciI=
korzóstanie=z=różnóch=źródeł=i=sposobów=zdobówania=informacjiK=
wdającóW=
NF=projektuje=relacójną=bazę=danóch=z=zapewnieniem=integralności=
danóch;=
OF=stosuje=metodó=wószukiwania=i=przetwarzania=informacji==
w=relacójnej=bazie=danóch=Ejęzók=pniF;=
PF=tworzó=aplikację=bazodanowąI=w=tóm=sieciowąI=wókorzóstującą=
jęzók=zapótańI=kwerendóI=raportó;=zapewnia=integralność=danóch=na=
poziomie=pólI=tabelI=relacjiK=

SKNK=

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

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji==
z=wókorzóstaniem=komputeraI=stosowanie=podejścia=
algorótmicznegoK=wdającó==
NF=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=z=różnóch=
dziedzin;=
OF=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=problemu;=
PF=formułuje=przókładó=sótuacji=problemowóchI=któróch=rozwiązanie=
wómaga=podejścia=algorótmicznego=i=użócia=komputera;=
QF=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=problemowej=
i=zapisuje=go=w=wóbranej=notacji;=
RF=posługuje=się=podstawowómi=technikami=algorótmicznómi;=
SF=ocenia=własności=rozwiązania=algorótmicznego=EkomputerowegoFI=
npK=zgodność=ze=specófikacjąI=efektówność=działania;=
TF=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=prowadzące=do=
otrzómania=poprawnego=rozwiązania=problemuW=od=sformułowania=
specófikacji=problemu=po=testowanie=rozwiązania;=
NNF=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW==
fF=algorótmó=kompresji=i=szófrowania;=
OPF=stosuje=podstawowe=konstrukcje=programistóczne=w=wóbranóm=
jęzóku=programowaniaI=instrukcje=iteracójne=i=warunkoweI=
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rekurencjęI=funkcje=i=proceduróI=instrukcje=wejścia=i=wójściaI=
poprawnie=tworzó=strukturę=programu;==
OSF=ocenia=poprawność=komputerowego=rozwiązania=problemu=na=
podstawie=jego=testowaniaK=

SKOK=

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

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji==
z=wókorzóstaniem=komputeraI=stosowanie=podejścia=
algorótmicznegoK=wdającó==
NF=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=z=różnóch=
dziedzin;=
OF=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=problemu;=
PF=formułuje=przókładó=sótuacji=problemowóchI=któróch=rozwiązanie=
wómaga=podejścia=algorótmicznego=i=użócia=komputera;=
QF=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=problemowej=
i=zapisuje=go=w=wóbranej=notacji;=
RF=posługuje=się=podstawowómi=technikami=algorótmicznómi;=
SF=ocenia=własności=rozwiązania=algorótmicznego=EkomputerowegoFI=
npK=zgodność=ze=specófikacjąI=efektówność=działania;=
TF=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=prowadzące=do=
otrzómania=poprawnego=rozwiązania=problemuW=od=sformułowania=
specófikacji=problemu=po=testowanie=rozwiązania;=
NNF=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW==
fF=algorótmó=kompresji=i=szófrowania;=
OPF=stosuje=podstawowe=konstrukcje=programistóczne=w=wóbranóm=
jęzóku=programowaniaI=instrukcje=iteracójne=i=warunkoweI=
rekurencjęI=funkcje=i=proceduróI=instrukcje=wejścia=i=wójściaI=
poprawnie=tworzó=strukturę=programu;==
OSF=ocenia=poprawność=komputerowego=rozwiązania=problemu=na=
podstawie=jego=testowaniaK=

SKPK=

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

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji==
z=wókorzóstaniem=komputeraI=stosowanie=podejścia=
algorótmicznegoK=wdającó==
NF=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=z=różnóch=
dziedzin;=
OF=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=problemu;=
PF=formułuje=przókładó=sótuacji=problemowóchI=któróch=rozwiązanie=
wómaga=podejścia=algorótmicznego=i=użócia=komputera;=
QF=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=problemowej=
i=zapisuje=go=w=wóbranej=notacji;=
RF=posługuje=się=podstawowómi=technikami=algorótmicznómi;=
SF=ocenia=własności=rozwiązania=algorótmicznego=EkomputerowegoFI=
npK=zgodność=ze=specófikacjąI=efektówność=działania;=
TF=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=prowadzące=do=
otrzómania=poprawnego=rozwiązania=problemuW=od=sformułowania=
specófikacji=problemu=po=testowanie=rozwiązania;=
NNF=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW==
fF=algorótmó=kompresji=i=szófrowania;=
OPF=stosuje=podstawowe=konstrukcje=programistóczne=w=wóbranóm=
jęzóku=programowaniaI=instrukcje=iteracójne=i=warunkoweI=
rekurencjęI=funkcje=i=proceduróI=instrukcje=wejścia=i=wójściaI=
poprawnie=tworzó=strukturę=programu;==
OSF=ocenia=poprawność=komputerowego=rozwiązania=problemu=na=
podstawie=jego=testowaniaK=
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homentarz 

NK Analiza jakościowa 
=

Analiza=odpowiedzi=do=zadań=wskazuje=na=duże=zróżnicowanie=poziomu=umiejętności=zdającóchI=
dlatego=w=komentarzu=zwrócono=szczególną=uwagę= na=mocne=i=słabe=stronóI=dotóczące=umiejętności=
zdającóchK==

jaturzóści= dobrze= radzili= sobie= z= rozwiązówaniem= zadań= dotóczącóch= wószukiwania=
i=przetwarzania=danóchK=wdecódowana=większość=zdającóch=do=ich=rozwiązówania=wóbierała=aplikację=
bazodanową=AccessK=t=pojedónczóch=przópadkach=korzóstali=z=aplikacji=Base=z=pakietu=lpen=lffice=
lub =formułowali =zapótania =w =jęzóku =pniK =w =zestawu =zadańW =RKNKI =RKOKI =RKPKI =RKQK =i =RKRK =najwóższó =
poziom= wókonania= osiągnęłó= zadania= RKNK= i= RKQK= t= pierwszóm= przópadku= wóstarczóło= utworzóć=
relacje= pomiędzó= dwoma= tabelami= ptudenci= i= typożyczenia= oraz= wókonać= grupowanie= wg=
nazwisk= i= policzóć= dla= każdego=nazwiska= liczbę= wópożóczeńK= mo=znalezieniu= nazwiska= osobóI= która=
wópożóczóła=największą=liczbę=książekI=należało=odfiltrować=tótułó=wópożóczonóch=książekK==

mrzókładowe=rozwiązanie=w=jęzóku=pniW=
pbibCT=fjfbI=kAwtfphlI=TvTri=
colj=
E=
= pbibCT=jAuEifCw_A_hpfAwbhFI=kAwtfphlI=fjfbI=mbpbi=
= colj=
= E=
= = pbibCT=mbpbiI=fjfbI=kAwtfphlI=ClrkTETvTriF=Ap=ifCw_A_hpfAwbh=
= = colj=pTrabkCf=kATroAi=glfk=tvmlwvCwbkfA=
= = dolrm=_v=mbpbi==
= F=Ap=ifpTA==
F=Ap=aAkb=kATroAi=glfk=tvmlwvCwbkfAX=
=

t= zadaniu= RKQK= wóstarczóła= jedna= kwerendaI= pod= warunkiem= że= pomiędzó= tabelami= zostało=
utworzone= sprzężenieI= uwzględniające= wszóstkie= rekordó= z= tabeli= ptudenci= i= tólko= te= rekordó=
z=tabeli=jeldunekI =dla =któróch=sprzężone=pola=są= równe=EibcT=glfkFI= kolejno=wóstarczóło=wóbrać=
wszóstkie=imiona=i=nazwiskaI=dla=któróch=pole=mbpbi=z=tabeli=jeldunek=jest=pusteK=

mrzókładowe=rozwiązanie=w=jęzóku=pniW=
pbibCT=pTrabkCfKkAwtfphlI=pTrabkCfKfjfb=
colj=pTrabkCf=
====ibcT=glfk=jbiarkbh=lk=EpTrabkCfKmbpbi=Z=jbiarkbhKmbpbiF=
tebob=jbiarkbhKmbpbi=fp=krii=
loabo=_v=pTrabkCfKkAwtfphlX=
=

mrawidłowo= rozwiązówano= również= zadanie= QKNKI= w= któróm= należało= podać= współrzędne=
punktówI= z=pliku= punktyKtxtI= należącóch= do= brzegu= koła= o= współrzędnóch= środka= EOMM;= OMMF=
i=promieniu= OMM= oraz= podać= liczbę= punktów= należącóch= do= wnętrza= kołaK= wdecódowana= większość=
zdającóch= zapisówała= odpowiednią= formułę= w= arkuszu= kalkulacójnómI= ale= bóła= również= wśród=
zdającóch=grupa=osób=rozwiązująca=opisanó=problem=programistócznieK=

mrzókład=rozwiązania=za=pomocą=programuW=
#include=YstdioKh[=
#include=YstdlibKh[=
=
cfib=GdaneX=
cfib=GwynikX=
=
mainEF=
{=
= int=pktwew=Z=MX=
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= int=xIyX=
= =
= dane=Z=fopenE"punktyKtxt"I="rt"FX==
= wynik=Z=fopenE"wyniki_R_NKtxt"I="w"FX=
=
= fprintfEwynikI"munkty=nalezace=do=brzegu=kola=toWyn"FX=
= whileENF=
= {=
= = fscanfEdaneI"Bd=Bdyn"I=CxICyFX=
= = ifE=EExJOMMFGExJOMMFFHEEyJOMMFGEyJOMMFF=ZZ=OMMGOMMF==
= = = fprintfEwynikI"ytBd=Bdyn"IxIyFX=
= = ifE=EExJOMMFGExJOMMFFHEEyJOMMFGEyJOMMFF=Y=OMMGOMMF=pktwewHHX==
= = if=EfeofEdaneFF=breakX=
= }=
= =
= fprintfEwynikI"yniiczba=punktow=we=wnetrzu=kolaW=Bdyn"IpktwewFX=
= =
= fcloseEdaneFX=
= fcloseEwynikFX=
= =
= return=MX=
}=
=

Trudno= jednoznacznie= wskazać= obszaróI= które= zostałó= opanowane=przez= maturzóstów= na=niskim=
poziomieK= wadania= z=każdego= tópu= miałó= różnó=poziom=trudności= i= zdającóI= w= zależności= od= swojej=
wiedzó= i= posiadanóch= umiejętnościI= dochodzili= do= pewnego= etapu= i= zatrzómówali= się=
na=zagadnieniachI= które= przekraczałó= ich= kompetencjeK= TradócójnieI= najczęściej= opuszczane= bółó=
zadania= programistóczneI= choć= wókorzóstówanó=algorótm=szófrowania= należó=do= tóch=najprostszóch=
i=jest=omawianó=jako=jeden=z=pierwszóch=na=lekcjach=informatókiK==

kajczęstsze=błędó=w=zadaniach=SKNKI=SKOK=i=SKPK=toW==
· błędne=wókonanie=zawinięcia=cóklicznego=lub=brak=zawijania=

· przójęcie=błędnej= długości= alfabetuI=błąd=w=pętli= Epominięcie=ostatniego=wierszaI= pominięcie=
ostatniego=znakuI=wójście=poza=długość=słowaF=

· problemó=z=wczótaniem=danóch=oraz=zapisaniem=wóników=do=pliku=tekstowegoK==

moniżej=przedstawione=zostałó=przókładowe=prawidłowe=kodó=programówW=
#includeYiostream[=
#includeYfstream[=
#includeYstring[=
=
using=namespace=stdX=
=
string=szyfrujEstring=sI=int=kF=
{=
====forEint=iZMXiYsKsizeEFXiHHF=
===={=
========sxizHZkX=
========ifEsxiz[9MF=
============sxizJZOSX=
====}=
====return=sX=
}=
=
string=deszyfrujEstring=sI=int=kF=
{=
====forEint=iZMXiYsKsizeEFXiHHF=
===={=
========sxizJZkX=
========ifEsxizYSRF=
============sxizHZOSX=
====}=
====return=sX=
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}=
=
int=mainEF=
{=
ifstream=plX=
ofstream=zapisX=
=
//  6.1 
====plKopenE"dane_S_NKtxt"FX=
====zapisKopenE"wyniki_S_NKtxt"FX=
=
====forEint=iZMXiYNMMXiHHF=
===={=
========string=sX=
========pl[[sX=
========int=k=Z=NMTBOSX=
========zapisYYszyfrujEsIkFYYendlX=
====}=
=
====plKcloseEFX=
====zapisKcloseEFX=
=
=
//6.2 
====plKopenE"dane_S_OKtxt"FX=
====zapisKopenE"wyniki_S_OKtxt"FX=
=
====forEint=iZMXiYPMMMXiHHF=
===={=
========string=sX=
========int=kX=
========pl[[s[[kX=
========k=BZ=OSX=
========zapisYYdeszyfrujEsIkFYYendlX=
====}=
=
====plKcloseEFX=
====zapisKcloseEFX=
=
=
//6.3 
====plKopenE"dane_S_PKtxt"FX=
====zapisKopenE"wyniki_S_PKtxt"FX=
=
====for=Eint=iZMXiYPMMMXiHHF=
===={=
========string=sNIsOX=
========pl[[sN[[sOX=
=
========int=kZsOxMzJsNxMzX=
========ifEkYMF=
============kHZOSX=
=
========string=sZszyfrujEsNIkFX=
=
========ifEs>ZsOF=
========{=
============zapisYYsNYYendlX=
========}=
=
====}=
=
====plKcloseEFX=
====zapisKcloseEFX=
=
====return=MX=
}=
=



NQ= pprawozdanie z egzaminu maturalnego 201S=

=
=

OK mroblem „pod lupą”K ptosowanie prawidłowego zapisu algorótmu  
w postaci listó krokówI pseudokodu lub jęzóka programowania 
wóbranego przez zdającego 

=

wadania= NKNK= i= NKOK= to= zadania= dotóczące= tworzenia= algorótmówK= pprawdzają= one= podstawowe=
umiejętności= zapisane= w= podstawie= programowejK= dłówną= trudnością= zadania= bóło= napisanie=
algorótmuI=któró=obliczó=sumę=dzielników=podanej= liczbó=aI=ustali=liczbę=bI=obliczó=sumę=dzielników=
liczbó= bI= sprawdziI= czó= liczbó= a i=b= są= skojarzoneK= aodatkowo= można= bóło= uzóskać= N= punkt=
za=wódajność=algorótmu=Esprawdzanie=potencjalnóch=dzielników=do= FK=

t=instrukcji=dla=zdającego=na=pierwszej=stronie=w=punkcie=TK=zapisana=jest= informacja=o=sposobie=
zapisu=algorótmuW=

„geżeli=rozwiązaniem=zadania= lub= jego=części= jest= algorótmI= to=zapisz=go=w=notacji=
wóbranej= przez= siebieW= listó= krokówI= pseudokodu= lub= jęzóka= programowaniaI=
któró=wóbierasz=na=egzaminK≤=

t= instrukcji= dla= zdającego= nie= wómieniono= schematu= blokowego= jako= możliwego= sposobu=
zapisu=algorótmuI=a=pomimo=to=zdarzało=sięI=że=zdającó=wóbierali=właśnie=taką=opcję=EniestetóI=nie=bóła=
to= dobra= decózjaFK= Autorzó= zadań= celowo= pomijają= schemat= blokowóI= gdóż= jego= wókonanie= jest=
czasochłonne=i=łatwo=popełnić=w=nim=błędóI=na=co=wskazują=poniższe=przókładó=rozwiązań=zdającóchW==

mrzókład=NK=

=
=

=

=



fnformatyka NR=

=

mrzókład=OK=

=
=

holejną= możliwością= zapisu= algorótmu= jest= lista= krokówK= wdającó= często= mólą= listę= kroków=
z=ponumerowaniem= zdań= opisu= problemu= podanego= w= tekście= zadaniaK= wa= poniższe= przókładowe=
rozwiązanie=Esugerujące=zastosowanie=listó=krokówF=maturzósta=otrzómał=M=punktówK=wdającó=wczótał=
liczbę=bI=która=nie=jest=danaI=ale=należó=ją=wóznaczóć;=nie=pokazałI=w=jaki=sposób=wóznacza=dzielniki=
liczbó=aI=ani=do= jakiej=zmiennej=zapisuje=sumę= dzielników;=dodatkowo=jako=wónik=podał=„TAh≤=lub=
„kfb≤I= zamiast= liczbę=b= lub=„kfb≤K=moniższó=zapis=to=nieudolna=próba=rozwiązania=innego=problemu=
niż=ten=podanó=w=treści=zadania=i=w=specófikacjiK=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=



NS= pprawozdanie z egzaminu maturalnego 201S=

=

mrzókład=PK=

=
=

t= dwóch= poniższóch= fragmentach= prac= zdającó= uzóskał= jedónie= N= punkt= za= poprawną=
konstrukcję= pętli= przó= wóznaczaniu= dzielników= liczbó= aK= Trudno= przóznać= punkt= za= sumowanie=
kolejnóch= dzielnikówI= bo=nie= można= rozstrzógnąćI= czó= dzielniki= zostałó= prawidłowo= zapisane=
do=tablicó= i= prawidłowo= zsumowaneK= aodatkowo= zdającó= zakładaI= że= liczba= b= jest= danąI= a= przecież=
powinien=ją=dopiero=wóznaczóćK=

mrzókład=QK=



fnformatyka NT=

=
mrzókład=RK=

=
t=poniższej=notacji=za=pomocą=listó=kroków=została=zapisana=pętla=Emożna=sprawdzić=jej=zakresF=

oraz=obliczenia=sumó=dzielników=Ewartość=początkowa=zmiennej=i=sumowania=kolejnóch=dzielnikówFK=

mrzókład=SK=



NU= pprawozdanie z egzaminu maturalnego 201S=

Błąd! kie można odnaleźć źródła odwołaniaK=
kajszóbszó= do= napisaniaI= zwięzłó= i= czótelnó= jest= zapis= w= pseudokodzieK= kie= istnieje=

jednoznacznie= zdefiniowana= składnia= pseudojęzókaK= lto= kilka= propozócji= do= stosowania= w= zapisie=
algorótmuK=

Bloki=kodu=zaznaczamóI=użówając=samóch=wcięć=Ebez=begin … end=czó=klamerF=
k=←=N=

= s=←=N=
= dopóki=k=≤=n=wókonuj=
= = s=←=s=G=k=
= = k=←=k=H=N=
=
ala=łatwości=odróżnienia=zmienne=skalarne=piszemó=z=małej=literóI=tablicowe=J=z=wielkiejK=
lperatorem=przópisania=jest=strzałka=E←FK===
fnstrukcję=zamianó=EangK=swapF=zapisujemó=za=pomocą=operatora=↔=
= x=↔=y===LL=zamień x z y=
=
lperatoró=arótmetóczneW=+I=JI=GI==

divI=mod (tylko dla liczb całkowitych)=
/ (tylko dla liczb rzeczywistych)=

lperatoró=porównaniaW=<I=[I=≤I=≥I=ZI=≠==
logiczne=jako=słowaW=i, lub, nie jest=
prawda, fałsz jako=wartości=logiczne=
=
fnstrukcja=powtarzania=EwhileF=
dopóki x=[=N=wókonuj=
= p=←=p=H=N=
= x=←=x=div=O=
=
fnstrukcja=powtarzania=Edo=KK=whileF=
wókonuj=
= p=←=p=H=N=
= x=←=x=div=O=
dopóki x=[=N=
=
fnstrukcja=iteracji=Ewhile=trueF=
wókonuj=
= p=←=p=H=N=
= jeżeli x=mod O=Z=M=

x=←=x=div=O=
w przeciwnóm razie=

zakończ=
=
fnstrukcja=iteracji=EforF=
dla=s=Z=NI=OI=…=k=wókonuj=
= p=←=p=G=s=
=
fnstrukcja=warunkowa=EifF=
jeżeli x=mod=O=Z=M=
= p=←=p=G=p==
w przeciwnóm razie=
 p=←=p=G=s=
=
cunkcje=
funkcja silniaEnF=



fnformatyka N9=

= w=←=N=
dla=k=Z=NI=OI=…I=n=wókonuj=
= w=←=w=G=k=

= zwróć w=i zakończ=
=

mrzó=zastosowaniu=powóżej=opisanego=pseudokodu=prawidłowe=rozwiązanie=wóglądałobó=następującoW=
funkcja=sumadzEnF=

suma=←=N==
i=←=O==
dopóki=iGi=≤=n=wókonuj=

jeżeli=n=mod=i=Z=M=
suma=←=suma=H=i==
jeżeli=n=div=i=≠==i==

suma=←=suma=H=nLi==
i=←=i=H=N==

zwróć=suma==
==

x=←=sumadzEaF==
y=←=sumadzExJNF==
jeżeli=yJN=Z=a=

wópisz=xJN==
w przeciwnóm wópadku wópisz=„kfb≤=

=

holejne= rozwiązanie= maturzóstóI= zapisane= w= pseudokodzie= Einnóm= niż= przedstawiona=
propozócjaFI= zostało=ocenionó=na=P= punktó= Ebrak=N=punktu=za= algorótm=o=złożoności=nie=gorszej=niż=

FK=

mrzókład=TK=

=



OM= pprawozdanie z egzaminu maturalnego 201S=

fnną=bezpieczną=notacją=jest=zapis=w=jęzóku=programowania=Ena=kartce=można=pominąć=dołączane=
bibliotekiFI= wóbranóm=przez= zdającegoK= kależó= jednak= nadal= pamiętać= o= uwagach= zamieszczonóch=
w=treści=zadaniaI=nakładającóch=ograniczeniaW=

„t= zapisie= algorótmu= możesz= korzóstać= tólko= z= następującóch= operacji=
arótmetócznóchW= dodawaniaI= odejmowaniaI= mnożeniaI= dzielenia= całkowitego= =
i=obliczania=resztó=z=dzieleniaK≤=

tarto= zwrócić= uwagę= na= stosowane= operatoróW= zdarza= sięI= że= zdającó= wómiennie= EbłędnieF=
stosują= div= i=mod= E/= lub= %FI= czó= użówają= w= zapisie= sómbolu= matematócznego= dzielenia= „:≤= Enie=
wiadomo= wtedóI= jakie= dzielenie= zdającó= miał= na= móśliFK= geżeli= niedopuszczalnó= jest= pierwiastekI= to=
można= wókonać= zapis= równoważnóI= npK= K= mrzókładowe= rozwiązania= w= postaci= kodu=
programu=komputerowegoK=

mrzókład=UK=

=
mrzókład=9K=



fnformatyka ON=

=

PK tnioski i rekomendacje 
moniżej= przedstawiono= kilka= wskazówekI= jak= poprawić= wóniki= osiągane= przez= maturzóstów=

oraz=w=jaki=sposób=ukierunkować=przógotowania=uczniów=do=przószłej=maturóK=
=

NK t=dużej=mierze=rezultató=osiągane=przez=uczniów=na=egzaminie=zależą=od=stosowanóch=przez=
nauczóciela= informatóki= na=lekcjach= strategii= działańK= tartoI= abó=nauczóciel= w= czasie= zajęć=
z=informatóki= zwracał= uwagę= i= eliminował= błędne= nawóki= uczniów= oraz= niestaranność=
w=rozwiązówaniu= zadań= Enieuważne= czótanie= poleceńI= pomijanie= pewnóch= elementów=
poleceniaI= podawanie= wóników= z= inną= dokładnością= niż żądana= w= zadaniuI= brak= opisów=
na=wókresach=itpKFK= 

OK tażne= jestI= abó= uczeń= już= na= sprawdzianach= przózwóczajał= się= do= formó= prezentowania=
rozwiązania= Eplik= tekstowó= z= odpowiedziami= oraz= dołączone= pliki= komputerowej= realizacji=
rozwiązaniaFK=wdarzają=się=bowiem=prace=bez=dołączonej=komputerowej=realizacji=obliczeńI=co=
powodujeI= że=uczeń= otrzómuje=za=zadanie=M=punktówK= tszóstkie=wóniki=otrzómane=podczas=
rozwiązówania= zadań= muszą= bóć= odzwierciedleniem= komputerowej= realizacji= i= oprócz=
wóników= zawartóch= w= plikach= tekstowóch= należó= obowiązkowo= dołączóć= pliki= źródłoweI=
zawierające= rozwiązania= poszczególnóch= zadańK= aodatkowo= administratorzó= nagrówającó=
na=koniec= egzaminu= maturalnego= pracę= zdającego= na= płótę= powinni= zwrócić= uwagę=
na=konieczność=zapisu=wszóstkich=niezbędnóch=plikówK==

PK Biorąc=pod=uwagę= zakres=materiału=z= informatókiI= realizowanó=w=szkole=ponadgimnazjalnejI=
można= stwierdzićI= iż= zdającó= nadal= mają= najwięcej= problemów= z= zadaniami= dotóczącómi=
algorótmiki= i=programowaniaI= a= przecież= są= to= dla= informatóka= umiejętności= kluczowe=
i=dlatego= tóm= zagadnieniom= należó= poświęcić= najwięcej= czasu= podczas= przógotowańK=
t=procesie=nauczania=należó=zwrócić=szczególną=uwagę=na=rozwijanie=umiejętności=móślenia=
algorótmicznego= oraz= stosowania= algorótmów= w= sótuacjach= praktócznóchK= kależó= dobrze=
wóćwiczóć= różnorodne= strukturó= danóchI= takI= abó= korzóstanie= z= nich= nie= stanowiło= już=
dla=maturzóstów=problemuK==

QK tarto=zwracać=uczniom=uwagę=na=dokładne=czótanie=poleceń=oraz=uwzględnienie=wszóstkich=
warunków=zadania= przó= tworzeniu=planu= rozwiązaniaI= ponieważ=pominięcie=choćbó= jednego=



OO= pprawozdanie z egzaminu maturalnego 201S=

warunku= w= zadaniu= daje= błędnó= wónik= lub= generuje= błędne= rozwiązanie= całego= zadaniaK=
wdającó=powinni=wókonówać=zadania=starannieI=zgodnie=z=poleceniemK=oolą=nauczóciela=jest=
również= zapoznanie= uczniów= z= różnómi= prawidłowómi= sposobami= zapisu= algorótmówK=
t=części= teoretócznej= zdającó= często= tracą= dużo= czasu= na= pisanie=całego=dużego=programuI=
zamiast=wómaganego=w=zadaniu=algorótmuK==

RK tskazane= jestI= bó= przez= całó= okres= edukacji= uwrażliwiać= uczniów= na= stosowanie= jęzóka=
informatócznego=podczas=rozwiązówania=i=opisu=problemuK==

SK wauważalnie= poprawiłó= się= umiejętności= zdającóch= w= zakresie= wókorzóstania= dostępnóch=
narzędzi= informatócznóchI= tjK= arkusza= kalkulacójnego= czó= aplikacji= do= obsługi= baz= danóchK=
aobrze= bółobóI= gdóbó= uczeń= od= początku= pracował= z= programamiI= któróch= będzie= użówał=
podczas= egzaminu= Ewarto= w= tóm= miejscu= przópomniećI= że= od= roku= szkolnego= OMNTLOMNU=
na=maturze=z=informatóki=nie=będzie=już=możliwości=wóboru=jęzóka=programowania=mascalFK==


