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lpracowanie 
fwona=Arcimowicz=ECentralna=homisja=bgzaminacójna)=
=
=
oedakcja 
dr=tioletta=hozak=ECentralna=homisja=bgzaminacójna)=
=
=
lpracowanie techniczne=
goanna=aobkowska=ECentralna=homisja=bgzaminacójna)=
=
=
tspółpraca 
_eata=aobrosielska=ECentralna=homisja=bgzaminacójna)=
Agata=tiśniewska=ECentralna=homisja=bgzaminacójna)=
mracownie=dsK=Analiz=tóników=bgzaminacójnóch=okręgowóch=komisji=egzaminacójnóch=
=
=
=
=
=
=
=
lpracowanie dla województwa wielkopolskiego 
 
lkręgowa homisja bgzaminacójna w moznaniu 
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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Centralna homisja bgzaminacójna 
ulK=jarka=bdelmana=SI=MMJN9M=tarszawa=

telK=MOO=RPS=SR=MMI=fax=MOO=RPS=SR=MQ=
eJmailW=sekretariat]ckeKgovKpl=

wwwKckeKgovKpl



fnformatyka P=

=

fnformatóka 

moziom rozszerzonó 

NK lpis arkusza  
bgzamin= maturalnó= z= informatóki= składał= się= z=dwóch= częściW= pisemnej= Earkusz=f)= oraz= praktócznej=
Earkusz=ff)K= 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= dla= arkusza= kalkulacójnegoI= które= można= bóło= również=
rozwiązaćI=pisząc=program=komputerowóK==

wadania= NK= i=OK= to= tópowe=zadania= sprawdzające=umiejętność= móślenia= algorótmicznego=oraz= zapisu=
algorótmu= w= wóbranej= przez= zdającego= notacjiK= wadanie= PKNK= dotóczóło= wiedzó= na= temat=
administrowania= siecią= komputerową= w= architekturze= klientJserwerI= korzóstania= z=usług= w= sieci=
komputerowejI= lokalnej= i= globalnejI= związanóch= z= dostępem= do= informacjiI= wómianą= informacji=
i=komunikacjąK=wadanie=PKOK=dotóczóło=wiedzó=z=zakresu=przetwarzania=obrazów=za=pomocą=komputera=
i=stosowania=modeli=barwK=wadanie=PKPK=bóło=zadaniem=sprawdzającóm==umiejętność=posługiwania=się=
relacójnómi=bazami=danóchI=a=w=szczególności=umiejętność=posługiwania=się=strukturalnóm=jęzókiem=
zapótań= pniK= wadanie= QK= bóło= tópowóm= zadaniem= polegającóm= na= rozwiązówaniu= problemu=
z=zastosowaniem=podejścia=algorótmicznego=z=wókorzóstaniem=dowolnego=jęzóka=programowania=lub=
innego= narzędzia= informatócznegoK= = wadanie= RK= polegało= na= opracowaniu= za= pomocą= komputera=
danóch= liczbowóchI= wókorzóstując= analizę= statóstóczną= danóch= oraz= podejścia= algorótmicznego=
do=podanego= problemuK= wadanie= SK= bóło= zadaniem= sprawdzającóm= umiejętność= posługiwania= się=
relacójnómi=bazami=danóchI=jęzókiem=pniK=wadanie=to=można=bóło=rozwiązaćI=korzóstając=z=narzędzi=
bazodanowóch=–=program=bazodanowó=EnpK=jp=AccessI=Apache=lpenlffice=_aseI=iibrelffice=_ase)I=
strukturalnego=jęzóka=zapótań=pni=lub=dowolnego=jęzóka=programowaniaK==

Arkusz= f= zestawu= egzaminacójnego=zawierał= P= zadania= EU= poleceń)I= za= które=zdającó= mógł= uzóskać=
maksómalnie=NR=punktówK=Arkusz=ff=zawierał=P=zadania=ENO=poleceń)I=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 
t= maju= OMNU= rK= do= pisemnego= egzaminu= maturalnego= z= informatóki= w= nowej= formuleI= przóstąpili=
absolwenci=liceów=ogólnokształcącóch=oraz=absolwenci=technikówK=

Tabela=NK= wdającó=rozwiązującó=zadania=w=arkuszu=standardowóm*=

iiczba zdającóch 7P8 

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

z=liceów=ogólnokształcącóch POU=
z=techników= QNM=
ze=szkół=na=wsi= ON=
ze=szkół=w=miastach=do=OM=tósK=jieszkańców= NPM=
ze=szkół=w=miastach=od=OM=tósK=do=NMM=tósK=jieszkańców= OUP=
ze=szkół=w=miastach=powóżej=NMM=tósK=jieszkańców= PMQ=
ze=szkół=publicznóch= TOT=
ze=szkół=niepublicznóch= NN=
kobietó= TP=
mężczóźni= SSR=

*=aane=w=tabeli=dotóczą=tegorocznóch=absolwentówK



Q= pprawozdanie z egzaminu maturalnego 20N8 

=

w=egzaminu=zwolniono=N=absolwenta=−=laureata=llimpiadó=fnformatócznejK==
=
Tabela=OK= wdającó=rozwiązującó=zadania=w=arkuszach=dostosowanóch=

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

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

= ogółem N 
=
==

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

Termin=egzaminu= NN=maja=OMNU=
Czas=trwania=egzaminu= ONM=minut=
iiczba=szkół= NMT=
iiczba=zespołów=egzaminatorów= N=
iiczba=egzaminatorów= NQ=
iiczba=obserwatorówN=E§=U=ustK=N)= 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=
maturalnego=

M=

artK=QQzzó=
ustK=NM=

niemożności=ustalenia=wóniku==
EnpK=zaginięcie=kartó=odpowiedzi)= M=

iiczba=wglądówO=EartK=QQzzz)= O=
iiczba=pracI=w=któróch=nie=podjęto=rozwiązania=zadań= M=
=
=

================================================
Nka=podstawie=rozporządzenia=jinistra=bdukacji=karodowej=z=dnia=ON=grudnia=OMNS=rK=w=sprawie=szczegółowóch=warunków=
i=sposobu=przeprowadzania=egzaminu=gimnazjalnego=i=egzaminu=maturalnego=EazKrK=z=OMNS=rKI=pozK=OOOP)K=
O=ka=podstawie=ustawó=z=dnia=T=września=N99N=rK=o=sóstemie=oświató=Etekst=jednK=azKrK=z=OMNTI=pozK=ON9UI=ze=zmK)K=
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4K modstawowe dane statóstóczne  
tóniki zdającóch  

 

tókres=NK=oozkład=wóników=zdającóch 

=

Tabela=QK= tóniki=zdającóch=–=parametró=statóstóczne*==

wdającó iiczba 
zdającóch 

jinimum 
E%)  

jaksimum 
E%) 

jediana 
E%) 

jodalna 
E%) 

Średnia 
E%) 

ldchólenie 
standardowe 

E%) 

ogółem 7P9 M NMM PO OM PSIPN OPIP7 

w=tómW= =

z=liceów=
ogólnokształcącóch POU= M= NMM= PU= OM= QOI9R= ORIMU=

z=techników= QNN= M= 9Q= OS= NQ= PNIMO= OMIQS=
=
*=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 
E%) 

NKNK=

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

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=
x…zI=stosowanie=podejścia=algorótmicznegoK=
wdającóW=
NN)=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=

=a)=algorótmó=na=liczbach=całkowitóchI==
NS)=opisuje=własności=algorótmów=na=podstawie=ich=
analizó;=
NT)=ocenia=zgodność=algorótmu=ze=specófikacją=problemu;=
NU)=oblicza=liczbę=operacji=wókonówanóch=przez=algorótmK=

Q9=

NKOK=

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

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=
x…zI=stosowanie=podejścia=algorótmicznegoK=
wdającóW=
NN)=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=

=a)=algorótmó=na=liczbach=całkowitóchI==
NS)=opisuje=własności=algorótmów=na=podstawie=ich=
analizó;=
NT)=ocenia=zgodność=algorótmu=ze=specófikacją=problemu;=
NU)=oblicza=liczbę=operacji=wókonówanóch=przez=algorótmK=

OO=

NKPK=

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

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=
x…zI=stosowanie=podejścia=algorótmicznegoK=
wdającóW=
NN)=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=

=a)=algorótmó=na=liczbach=całkowitóchI==
NS)=opisuje=własności=algorótmów=na=podstawie=ich=
analizó;=
NT)=ocenia=zgodność=algorótmu=ze=specófikacją=problemu;=
NU)=oblicza=liczbę=operacji=wókonówanóch=przez=algorótmK=

SR=

OKNK=

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

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=
x…zI=stosowanie=podejścia=algorótmicznegoK=
wdającóW=
N)=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=
z=różnóch=dziedzin;=
O)=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemu;=
Q)=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=
problemowej=i=zapisuje=go=w=wóbranej=notacji;=
R)=posługuje=się=podstawowómi=technikami=
algorótmicznómi;=
NN)=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=

b)=algorótmó=wószukiwania=i=porządkowania=
Esortowania)I=npKW==

–=jednoczesne=znajdowanie=największego=
i=najmniejszego=elementu=w=zbiorzeW=algorótm=
naiwnó=i=optómalnóI=
–=algorótmó=sortowania=ciągu=liczbW=bąbelkowóI=
przez=wóbórI=przez=wstawianie=liniowe=lub=binarneI=
przez=scalanieI=szóbkiI=kubełkowóK=

P9=

OKOK=

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

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=
x…zI=stosowanie=podejścia=algorótmicznegoK=
wdającóW=
N)=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=
z=różnóch=dziedzin;=

PM=



fnformatyka T=

algorótmicznegoK== O)=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemu;=
Q)=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=
problemowej=i=zapisuje=go=w=wóbranej=notacji;=
R)=posługuje=się=podstawowómi=technikami=
algorótmicznómi;=
NN)=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=

b)=algorótmó=wószukiwania=i=porządkowania=
Esortowania)I=npKW==

–=algorótmó=sortowania=ciągu=liczbW=bąbelkowóI=
przez=wóbórI=przez=wstawianie=liniowe=lub=binarneI=
przez=scalanieI=szóbkiI=kubełkowóK=

PKNK=

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

PK=_ezpieczne=posługiwanie=się=komputeremI=jego=
oprogramowaniem=i=korzóstanie=z=sieci=komputerowejK==
wdającóW=
P)=x…z=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=

QS=

PKOK=

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=
O)=stosuje=metodó=wószukiwania=i=przetwarzania=
informacji=w=relacójnej=bazie=danóch=Ejęzók=pni)K=

QP=

PKPK=

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

NK=mosługiwanie=się=komputerem=i=jego=oprogramowaniemI=
korzóstanie=z=sieci=komputerowejK==
wdającóW=
P)=określa=ustawienia=sieciowe=danego=komputera=i=jego=
lokalizacji=w=sieciI=prawidłowo=posługuje=się=terminologią=
sieciowąI=
=
TK=wdającó=wókorzóstuje=komputer=i=technologie=
informacójnoJkomunikacójne=do=rozwijania=swoich=
zainteresowańI=opisuje=zastosowania=informatókiI=ocenia=
zagrożenia=i=ograniczeniaI=docenia=aspektó=społeczne=
rozwoju=i=zastosowań=informatókiW=
P)=stosuje=normó=etóczne=i=prawne=związane=
z=rozpowszechnianiem=programów=komputerowóchI=
bezpieczeństwem=i=ochroną=danóch=oraz=informacji=
w=komputerze=i=w=sieciach=komputerowóch;=
Q)=omawia=zagadnienia=przestępczości=komputerowejI=
w=tóm=piractwo=komputeroweI=nielegalne=transakcje=
w=sieciK=

NS=

QKNK=

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

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=
z=wókorzóstaniem=komputeraI=stosowanie=podejścia=
algorótmicznegoK=
wdającóW=
N)=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=
z=różnóch=dziedzin;=
O)=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=

QN=
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algorótmicznegoK= problemu;=
P)=formułuje=przókładó=sótuacji=problemowóchI=któróch=
rozwiązanie=wómaga=podejścia=algorótmicznego=i=użócia=
komputera;=
Q)=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=
problemowej=i=zapisuje=go=w=wóbranej=notacji;=
R)=posługuje=się=podstawowómi=technikami=
algorótmicznómi;=
S)=ocenia=własności=rozwiązania=algorótmicznego=
Ekomputerowego)I=npK=zgodność=ze=specófikacjąI=
efektówność=działania;=
T)=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=
prowadzące=do=otrzómania=poprawnego=rozwiązania=
problemuW=od=sformułowania=specófikacji=problemu=po=
testowanie=rozwiązania;=
NN)=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=

d)=algorótmó=na=tekstachK=
OP)=stosuje=podstawowe=konstrukcje=programistóczne=w=
wóbranóm=jęzóku=programowaniaI=instrukcje=iteracójne=
i=warunkoweI=rekurencjęI=funkcje=i=proceduróI=instrukcje=
wejścia=i=wójściaI=poprawnie=tworzó=strukturę=programu;=
OS)=ocenia=poprawność=komputerowego=rozwiązania=
problemu=na=podstawie=jego=testowaniaK===

QKOK=

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=
wdającóW=
N)=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=
z=różnóch=dziedzin;=
O)=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemu;=
P)=formułuje=przókładó=sótuacji=problemowóchI=któróch=
rozwiązanie=wómaga=podejścia=algorótmicznego=i=użócia=
komputera;=
Q)=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=
problemowej=i=zapisuje=go=w=wóbranej=notacji;=
R)=posługuje=się=podstawowómi=technikami=
algorótmicznómi;=
S)=ocenia=własności=rozwiązania=algorótmicznego=
Ekomputerowego)I=npK=zgodność=ze=specófikacjąI=
efektówność=działania;=
T)=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=
prowadzące=do=otrzómania=poprawnego=rozwiązania=
problemuW=od=sformułowania=specófikacji=problemu=po=
testowanie=rozwiązania;=
NN)=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=
d)=algorótmó=na=tekstachK=
OP)=stosuje=podstawowe=konstrukcje=programistóczne=
w=wóbranóm=jęzóku=programowaniaI=instrukcje=iteracójne=
i=warunkoweI=rekurencjęI=funkcje=i=proceduróI=instrukcje=
wejścia=i=wójściaI=poprawnie=tworzó=strukturę=programu;====
OS)=ocenia=poprawność=komputerowego=rozwiązania=
problemu=na=podstawie=jego=testowaniaK===

NS=

QKPK=

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

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=
z=wókorzóstaniem=komputeraI=stosowanie=podejścia=
algorótmicznegoK=
wdającóW=
N)=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=
z=różnóch=dziedzin;=
O)=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=

NS=
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algorótmicznegoK= problemu;=
P)=formułuje=przókładó=sótuacji=problemowóchI=któróch=
rozwiązanie=wómaga=podejścia=algorótmicznego=i=użócia=
komputera;=
Q)=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=
problemowej=i=zapisuje=go=w=wóbranej=notacji;=
R)=posługuje=się=podstawowómi=technikami=
algorótmicznómi;=
S)=ocenia=własności=rozwiązania=algorótmicznego=
Ekomputerowego)I=npK=zgodność=ze=specófikacjąI=
efektówność=działania;=
T)=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=
prowadzące=do=otrzómania=poprawnego=rozwiązania=
problemuW=od=sformułowania=specófikacji=problemu=po=
testowanie=rozwiązania;=
NN)=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=

d)=algorótmó=na=tekstachK=
OP)=stosuje=podstawowe=konstrukcje=programistóczne=
w=wóbranóm=jęzóku=programowaniaI=instrukcje=iteracójne=
i=warunkoweI=rekurencjęI=funkcje=i=proceduróI=instrukcje=
wejścia=i=wójściaI=poprawnie=tworzó=strukturę=programu;====
OS)=ocenia=poprawność=komputerowego=rozwiązania=
problemu=na=podstawie=jego=testowaniaK===

RKNK=

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=
Q)=wókorzóstuje=arkusz=kalkulacójnó=do=obrazowania=
zależności=funkcójnóch=i=do=zapisówania=algorótmówK=
RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=
z=wókorzóstaniem=komputeraI=stosowanie=podejścia=
algorótmicznegoK=
wdającóW=
N)=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=
z=różnóch=dziedzin;=
O)=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemu;=
P)=formułuje=przókładó=sótuacji=problemowóchI=któróch=
rozwiązanie=wómaga=podejścia=algorótmicznego=i=użócia=
komputera;=
Q)=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=
problemowej=i=zapisuje=go=w=wóbranej=notacji;=
R)=posługuje=się=podstawowómi=technikami=
algorótmicznómi;=
S)=ocenia=własności=rozwiązania=algorótmicznego=
Ekomputerowego)I=npK=zgodność=ze=specófikacjąI=
efektówność=działania;=
T)=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=
prowadzące=do=otrzómania=poprawnego=rozwiązania=
problemuW=od=sformułowania=specófikacji=problemu=po=
testowanie=rozwiązania;=
U)=posługuje=się=metodą=„dziel=i=zwóciężaj”=
w=rozwiązówaniu=problemówK=

UO=

RKOK=

ffK=tószukiwanieI=
gromadzenie=
i=przetwarzanie=
informacji=z=różnóch=
źródeł;=opracowówanie=
za=pomocą=komputeraW=
rósunkówI=tekstówI=

QK=lpracowówanie=informacji=za=pomocą=komputeraI=
w=tómW=rósunkówI=tekstówI=danóch=liczbowóchI=animacjiI=
prezentacji=multimedialnóch=i=filmówK=
wdającóW=
Q)=wókorzóstuje=arkusz=kalkulacójnó=do=obrazowania=
zależności=funkcójnóch=i=do=zapisówania=algorótmówK=
RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=

QU=
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danóch=liczbowóchI=
motówówI=animacjiI=
prezentacji=
multimedialnóchK==
=
fffK=oozwiązówanie=
problemów=
i=podejmowanie=decózji=
z=wókorzóstaniem=
komputeraI=
z=zastosowaniem=
podejścia=
algorótmicznegoK=

z=wókorzóstaniem=komputeraI=stosowanie=podejścia=
algorótmicznegoK=
wdającóW=
N)=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=
z=różnóch=dziedzin;=
O)=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemu;=
P)=formułuje=przókładó=sótuacji=problemowóchI=któróch=
rozwiązanie=wómaga=podejścia=algorótmicznego=i=użócia=
komputera;=
Q)=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=
problemowej=i=zapisuje=go=w=wóbranej=notacji;=
R)=posługuje=się=podstawowómi=technikami=
algorótmicznómi;=
S)=ocenia=własności=rozwiązania=algorótmicznego=
Ekomputerowego)I=npK=zgodność=ze=specófikacjąI=
efektówność=działania;=
T)=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=
prowadzące=do=otrzómania=poprawnego=rozwiązania=
problemuW=od=sformułowania=specófikacji=problemu=po=
testowanie=rozwiązania;=
U)=posługuje=się=metodą=„dziel=i=zwóciężaj”=
w=rozwiązówaniu=problemówK=

RKPK=

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=
Q)=wókorzóstuje=arkusz=kalkulacójnó=do=obrazowania=
zależności=funkcójnóch=i=do=zapisówania=algorótmówK=
=
RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=
z=wókorzóstaniem=komputeraI=stosowanie=podejścia=
algorótmicznegoK=
wdającóW=
N)=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=
z=różnóch=dziedzin;=
O)=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemu;=
P)=formułuje=przókładó=sótuacji=problemowóchI=któróch=
rozwiązanie=wómaga=podejścia=algorótmicznego=i=użócia=
komputera;=
Q)=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=
problemowej=i=zapisuje=go=w=wóbranej=notacji;=
R)=posługuje=się=podstawowómi=technikami=
algorótmicznómi;=
S)=ocenia=własności=rozwiązania=algorótmicznego=
Ekomputerowego)I=npK=zgodność=ze=specófikacjąI=
efektówność=działania;=
T)=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=
prowadzące=do=otrzómania=poprawnego=rozwiązania=
problemuW=od=sformułowania=specófikacji=problemu=po=
testowanie=rozwiązaniaK=

TT=
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RKQK==

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=
Q)=wókorzóstuje=arkusz=kalkulacójnó=do=obrazowania=
zależności=funkcójnóch=i=do=zapisówania=algorótmówK=
RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=
z=wókorzóstaniem=komputeraI=stosowanie=podejścia=
algorótmicznegoK=
wdającóW=
N)=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=
z=różnóch=dziedzin;=
O)=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemu;=
P)=formułuje=przókładó=sótuacji=problemowóchI=któróch=
rozwiązanie=wómaga=podejścia=algorótmicznego=i=użócia=
komputera;=
Q)=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=
problemowej=i=zapisuje=go=w=wóbranej=notacji;=
R)=posługuje=się=podstawowómi=technikami=
algorótmicznómi;=
S)=ocenia=własności=rozwiązania=algorótmicznego=
Ekomputerowego)I=npK=zgodność=ze=specófikacjąI=
efektówność=działania;=
T)=opracowuje=i=przeprowadza=wszóstkie=etapó=
prowadzące=do=otrzómania=poprawnego=rozwiązania=
problemuW=od=sformułowania=specófikacji=problemu=po=
testowanie=rozwiązaniaK=

N9=

SKNK=

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

SP=

SKOK=

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

RR=

SKPK=

ffK=tószukiwanieI=
gromadzenie=
i=przetwarzanie=
informacji=z=różnóch=
źródeł;=opracowówanie=
za=pomocą=komputeraW=

OK=tószukiwanieI=gromadzenieI=selekcjonowanieI=
przetwarzanie=i=wókorzóstówanie=informacjiI=
współtworzenie=zasobów=w=sieciI=korzóstanie=z=różnóch=
źródeł=i=sposobów=zdobówania=informacjiK==
wdającóW==
N)=projektuje=relacójną=bazę=danóch==z=zapewnieniem=

OP=
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rósunkówI=tekstówI=
danóch=liczbowóchI=
motówówI=animacjiI=
prezentacji=
multimedialnóchK==

integralności=danóch;=
O)=stosuje=metodó=wószukiwania=i=przetwarzania=
informacji=w=relacójnej=bazie=danóch=Ejęzók=pni);=
P)=tworzó=aplikację=bazodanowąI=w=tóm=sieciowąI=
wókorzóstującą=jęzók=zapótańI=kwerendóI=raportó;=
zapewnia=integralność=danóch=na=poziomie=pólI=tabelI=
relacjiK==

SKQK=

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

O9=

SKRK=

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

NO=
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homentarz 
=

t= maju= OMNU= roku= absolwenci= po= raz= czwartó= przóstąpili= do= egzaminu= z= informatóki= na= poziomie=
rozszerzonóm= w= nowej= formuleK= Tak= jak= w= poprzednich= latach= egzamin= podzielonó= bół= na= dwa=
arkusze=–= teoretócznó=Ebez=użócia= komputera)=oraz=praktócznó=Ez= komputerem)K=jaksómalna= liczba=
punktów=wónosiła=RMI=w=tóm=NR=za=część=N=oraz=PR=za=część=OK=

NK Analiza jakościowa zadań 

Tegoroczna= matura= z= informatóki= okazała= się= bóć= trudnaI= tak= jak= i= w= latach= poprzednichK= moziom=
wókonania=zadań=mieścił=się=w=przedziale=od=NOB=do=UOBK=

kajtrudniejszóm= zadaniem= dla= zdającóch= okazało= się= zadanie= SKRK= Epoziom= wókonania= –= = NOB)=
z=zakresu=wószukiwania= i=przetwarzania=danóch=Ebazodanowe)=–=zostanie=ono=omówione=dokładniej=
w=dalszej=części=komentarzaK===

ao= najtrudniejszóch= zadań= Epoziom= wókonania= MB–N9B)I= poza= wómienionóm= wcześniejI= należałó=
także=zadaniaW=QKPK= ENSB)I=QKOK=ENSB)I=PKPK=ENSB)=–=są= to=zadania=programistóczne=oraz=bazodanowe=
oraz=zadanie=RKQK=EN9B)I=wómagające=zaprojektowania=sómulacji=w=arkuszu=kalkulacójnómK=

rmiejętności=programistóczneI=w=kategorii=zadań=najtrudniejszóchI=sprawdzałó=dwa=zadaniaW=QKOK=oraz=
QKPK=hażde=z=nich=wómagało=umiejętności=ułożenia=algorótmu=oraz=jego=zaimplementowaniaK=wdającó=
otrzómali=plik=z=danómiI=na=podstawie=którego=rozwiązówali=zadaniaI=a=ponadto=mieli=do=dóspozócji=
przókładowó=plik=i=wónikiI=jakie=powinni=otrzómać=przó=jego=zastosowaniuK==

t=zadaniu=QKPK=należało=napisać=program=wópisującó=z=podanego=pliku=słowaI=w=któróch=każda=z=liter=
bóła=oddalona=od=każdej=innej=literó=tego=samego=słowa=najwóżej=o=NM=pozócjiK=_óło=więc=to=tópowe=
zadanie= programistóczne= wómagające= umiejętności= ułożenia= i= zaimplementowania= odpowiedniego=
algorótmuK= auża= część= zdającóch= w=tóm=zadaniu= sprawdzała= odległości= międzó=sąsiednimi= literami=
słowa= zamiastI= zgodnie= z= treścią= zadaniaI= sprawdzić= odległość= międzó= każdą= parą= liter= w= słowieK=
wadanie=to=Etak=jak=i=QKOK)=bóło=także=często=pomijaneK=

t= zadaniu= QKOK= należało= napisać= program= znajdującó= w= pliku= z= danómi= słowo= składające= się=
z=największej=liczbó=różnóch=literK=kajtrudniejszóm=z=elementów=w=tóm=zadaniu=bóło=zliczenie=liczbó=
różnóch= liter= w= danóm= słowieK= gednóm= z= częstszóch= sposobów= zliczania= literI= stosowanóch= przez=
zdającóchI= bóło= tworzenie= zmiennej= pomocniczej= złożonej= z= różnóch= liter= danego= słowa= Ebez=
powtórzeń)K= arugim= częstóm= sposobem= bóło= także= tworzenie= jako= zmiennej= pomocniczej= tablicó=
reprezentującej=wszóstkie=literó=alfabetu= i=zawierającej=ich=ilość=w=danóm=słowieK=Częstómi=błędami=
powodującómi=otrzómówanie=błędnóch=wóników=bółó=tópowe=błędó=logiczneI=npK=pomijanie=zmianó=
wartości= zmiennóch= pomocniczóch= przó= kolejnóm= przejściu= pętliK= ka= przókład= we= fragmencie=
rozwiązania=poniżej=zabrakło=przópisania=wartości=zmiennej=czyZN=po=każdóm=przejściu=zewnętrznej=
pętli=for=Emrzókład=NK)W=



NQ= pprawozdanie z egzaminu maturalnego 20N8 

mrzókład=NK==

=

mozostawione= błędó= wskazówałóbó= na= toI= że= część= osób= nie= sprawdziła= wóników= na= przókładachI=
mimo= że= miała= taką= możliwośćK= w= drugiej= stronó= zdarzałó= się= pojedóncze= przópadkiI= w= któróch=
zdającó= spisówali=odpowiedzi=dla= pliku=przókładowego=Eczóli= takieI= jakie=mieli=przecież= w=arkuszu)=
zamiast=dla=plikuI=na=któróm=powinni=pracowaćK=

wdarzałó= się= także= pojedóncze= przópadki= prób= rozwiązania= zadania= QK= z= pomocą= arkusza=
kalkulacójnegoI= mimo= że= w= treści= zadania= wóraźnie= napisanoI= że= należó= w= tóm=przópadku= napisać=
programK==

wadania= bazodanowe= w= kategorii= zadań= najtrudniejszóch= to= zadanie= SKRK= oraz= PKPK= t= zadaniu= SKRK=
należało=podać=liczbę=komputerówI=które=nie=uległó=awarii=o=zadanóm=priorótecieK=katomiast=zadanie=
PKPK=bóło=jednóm=z=zadań= testowóch=w=części=pierwszej=egzaminu=dotóczącóm=jęzóka=pniK=Tak=jak=
we= wszóstkich=zadaniach= testowóch= w=arkuszu= zdającó= dostawał= punkt= tólko=wtedóI= gdó=poprawnie=
ocenił= prawdziwość= każdego= z= czterech= zdańK= t= pótaniu= tóm= najczęściej= błędna= odpowiedź=
zaznaczana=bóła=w=pierwszóm=i=ostatnim=zdaniu=dotóczącóm=składni=i=działania=zapótań=pniK==

wadanie= RKQK= wómagało= wókonania= sómulacji= w= arkuszu= kalkulacójnómK= gest= to= tradócójnie= jeden=
z=trudniejszóch=tópów=zadań=–=w=ubiegłóm=roku=poziom=wókonania=tego=tópu=zadania=wónosił=poniżej=
NMBI=w=obecnóm=wóniki=są=znacznie= lepszeK=t=zadaniu=opisano=cókl=pracó=zbiornika=retencójnegoI=
do=którego=wpłówała=woda=z=rzeki=tirkiK=kależało=wókonać=sómulację=i=odpowiedzieć=na=kilka=pótańW=
podać= dzieńI= w= któróm= po= raz= pierwszó= wópuszczono= wodę= po= przepełnieniu= zbiornikaI= ilość= dniI=
w=któróchI= w= momencie= pomiaruI= w= zbiorniku= znajdowało= się= co= najmniej= UMM= tósK= mP= wodó= oraz=
maksómalnó=stanI=jaki=osiągnąłbó=zbiornikI=gdóbó=zrezógnowano=z=wópuszczania=wodóI=a=pojemność=
nie=bółabó=ograniczonaK==

kajczęstszóm= błędem= zdającóch= bóła= zła= interpretacja= przepełnienia= zbiornika= –= część= osóbI= przó=
prawidłowóch= obliczeniachI= wskazówała= datęI= w= której= zbiornik= miał= dokładnie=NMMMMMM= mP= wodóI=
a=nie= powóżej= tej= sumóK= Część= zdającóch= w= momencie= wóstąpienia= przepełnienia= zbiornika= móliła=



fnformatyka NR=

kolejność= sómulowanóch= zdarzeńI= otrzómując= nieprawidłowe= wartościK= mojawiałó= się= także= błędne=
obliczeniaI=npK=zgodnie=z=treścią=zadania=„codziennie=rano=Eo=godzinie=U)=ze=zbiornika=wópuszcza=się=
OB=objętości=wodó=wókazanej=przez=pomiar=zaraz=po=północóK=flość=wópuszczanej=wodó=zaokrągla=się=
w= górę”= –= zdarzałó= się= osobó= zaokrąglające= ilość= mP= wodó= po= odjęciu= OBI= zamiast= zaokrąglić= OB=
odejmowanej= sumóI= co= dawało= nieco= inne= wartości= od= oczekiwanóchK= tiększość= błędów= wónikała=
wprost=z=niedokładnego=czótania=poleceńK===

ao=zadań= trudnóch= Epoziom=wókonania=od=OMB=do=Q9B)=należałó=zadaniaW=NKOK= EOOB)I=SKPK= EOPB)I=
SKQK= EO9B)I= OKOK= EPMB)I= OKNK= EP9B)I= QKNK= EQNB)I= PKOK= EQPB)I= PKNK= EQSB)I= RKOK= EQUB)I= NKNK= EQ9B)K=
t=grupie=tóch=zadań= najliczniej=bółó=reprezentowane=zadania= wómagające=przeprowadzenia=analizó=
algorótmuI=zapisu=algorótmu=i=zadania=programistóczne=Ezadania=NKNKI=NKOKI=OKNKI=OKOKI=QKNK)K==

wadaniami= trudnómiI= jak= zwókleI= okazałó= się= zadania= algorótmiczne= z= pierwszej= części= arkuszaK=
oelatównie=najlepiej=w= tej= grupie= Epoza= wómienionóm=w=dalszej= części= NKPK)=wópadło=zadanie=NKNKI=
w=któróm= należało= przeprowadzić= analizę= przedstawionego= algorótmu= i= podać= wónik= jego= działania=
dla= trzech= liczbK= aużo= trudniejszóm= okazało= się= zadanie=NKOKI= które= wómagało= zrozumienia= ogólnej=
zasadó= działania= algorótmuI= podczas= gdó= w= zadaniu= NKNK= można= bóło= rozpisać= kolejne= kroki=
dla=podanóch= liczbK= t=zadaniu= NKOK= należało= podać= najmniejszą= i= największą= liczbę= nI= dla= której=
wónikiem=działania=algorótmu=jest=pZNMK=moprawnóm=rozwiązaniem=zadania=NKOK=są=liczbó=TPM=i=NMMMK=

wadania= OKNK= i= OKOK= dotóczółó= tworzenia= algorótmówK= pprawdzałó= one= podstawowe= umiejętności=
z=podstawó= programowejK= kajtrudniejszó= okazał= się= sam= zapis= algorótmuK= t= zadaniu= OKNK= należało=
napisać= algorótm= wószukującó= współrzędne= skrajnie= lewego= szczótu= Ewcześniej= w= treści= zadania=
opisana=jest=definicja=wójaśniającaI=czóm=jest=położenie=szczótów)K=t=zadaniu=OKOK=natomiast=należało=
zapisać= algorótm= porządkującó= współrzędne= szczótówI= tak= bó= szczótó= bółó= ustawione= w= kolejności=
od=lewej= do= prawej= z= punktu= widzenia= obserwatoraK= t= obu= zadaniach= podana= bóła= specófikacja=
danóch=na=wejściu=i=wónikuK==

tarto= zauważyćI= że= z= dokładnością= do= samej= operacji= porównaniaI= zdefiniowanej= we= wstępie=
do=zadaniaI= algorótm= dla= zadania= OKNK= to= szukanie= najmniejszego= elementuI= a= dla= zadania= OKOK= to=
sortowanie= elementów= Eprzó= tóm= wchodziłó= w= grę= najprostsze= algorótmó= sortowaniaI= ponieważ=
dopuszczalna=bóła=złożoność= kwadratowa= lub=mniejsza)K=pą= to=podstawowe=algorótmó=i= teoretócznie=
nie= powinnó= sprawić= trudności= zdającómK= modstawową= trudnością= bół= faktI= że= trzeba= bóło= przó=
zapisówaniu= rozwiązań= pamiętać= o= tómI= jak= ma= bóć= zapisanó= wónik= i= jak= mają= wóglądać= operacje=
porównaniaK= modczas= rozwiązówania= zadania= OKOK= nie= można= bóło= użówać= funkcji= bibliotecznóch=
dostępnóch= w= jęzókach= programowaniaI= wópisane= także= bółó= dozwolone= operacjeI= co= zapobiegało=
rozwiązaniom=w=postaci=jednej=linijki=wówołującej=funkcję=sortującąK=jimo=tóch=zastrzeżeń=niektórzó=
zdającó=użówali=w=zapisie=npK=funkcji=swap=zamiast=zapisówać=zamianę=elementówI=w=tóm=przópadku=
w=ocenie=otrzómówali=jeden=punkt=mniejK=

moniżej=przókładowe=poprawne=rozwiązanie=zadania=OKNK=Emrzókład=OK)=



NS= pprawozdanie z egzaminu maturalnego 20N8 

=

mrzókład=OK=

=

mrzókładowe=poprawne=rozwiązanie=zadania=OKOK=Emrzókład=PK)=

mrzókład=PK=

=

Wśród= zadań= trudnóch= znalazło= się= także= pótanie= testowe= wómagające= wiedzó= z= zakresu= podstaw=
elementów=grafiki=komputerowej=EPKOK)K=moza=samą=specófiką=zadania=testowegoI=zawierającego=czteró=
zdaniaI= któróch= prawdziwość= musiał= bezbłędnie= ocenić= zdającóI= abó= otrzómać= N= punktI= problemó=
sprawiłó=pótania=dotóczące=modelu=barw=CjvhI=a=zwłaszcza=jego=zastosowanie=i=rozszófrowanieI=co=
oznaczają=poszczególne=literó=skrótu=–=czóli=pierwsze=i=ostatnie=zdanieK=



fnformatyka NT=

ao=zadań=umiarkowanie=trudnóch=Epoziom=wókonania=z=zakresu=od=RMB=do=S9B)=należało=tólko=NKPK=
ESRB)I= w= któróm= należało= tólko= wóbrać= prawidłową= odpowiedź= oznaczającą= liczbę= operacji=
wókonówanóch=przez=podanó=algorótmI=oraz=zadanie=SKNK=ERPB)==i=SKOK=ERRB)=z=zakresu=baz=danóchK=

wdającó=dość= dobrze=poradzili= sobie= z= zadaniami=RKN= Epoziom=wókonania=–=UOB)=oraz=RKP= Epoziom=
wókonania= –= TTB)K= _ółó= to= zadania= z= zakresu= analizó= statóstócznej= danóch= przeznaczone=
do=rozwiązania= w= arkusz= kalkulacójnómK= wadania= te= można= bóło= wókonaćI= korzóstając=
z=podstawowóch=funkcji=arkuszaK=

OK mroblem „pod lupą”W zadanie bazodanowe 

t= tóm= roku= zadanie= z= części= praktócznej= z= zakresu= wószukiwania= i= przetwarzania= danóchI= czóli=
z=zakresu=baz=danóch=okazało=się=bardzo=trudneK=wadanie=SKRK=Epoziom=wókonania=tólko=NOB)=okazało=
się=najtrudniejszóm=zadaniem=z=całego=arkuszaK=Trudne=bółó=także=zadanie=SKQK=Epoziom=wókonania=–=
O9B)=i=SKPK=Epoziom=wókonania=–==OPB)K==

wdecódowana=większość= zdającóch=rozwiązówała= to=zadanie=w=jpAccessK=wdarzałó=się= pojedóncze=
przópadki=rozwiązańI=w=któróch=użówano=także=pomocniczo=arkusza=kalkulacójnegoK=

t= zadaniu= zdającó= otrzómali= trzó= pliki= z= danómiW= komputeryKtxtI= awarieKtxt= oraz=
naprawyKtxtK= tókonując= zadanie= w= programie= bazodanowómI= należałoI= przed= przóstąpieniem=
do=realizacji=kolejnóch=zadańI=najpierw=zaimportować=dane=z=plików=tekstowóch=Epamiętając=przó=tóm=
o=poprawnóm=formacie=dla= dató=–=oja)=do= tabel=AwarieI=Komputery= i=kaprawy= oraz= odpowiednio=
połączóć= tabele= relacjamiK= kastępnie= w= zadaniach= SKPK= –= SKRK= odpowiedzieć= na= pótaniaI= wókonując=
odpowiednie=kwerendóK==

lczówiście=przed=wókonaniem=podpunktów=zadania=należało=najpierw=zaimportować= dane= z=plików=
tekstowóch= do= tabel= AwarieI= homputeró= i= kaprawó= oraz= odpowiednio= połączóć= tabele= relacjamiK=
moniżej=przókład=widoku=relacji=ukazującó=powiązania=międzó=tabelami=Emrzókład=QK)K=

mrzókład=QK==

=

wadanie SKPK 

t= tóm= zadaniu= należało= podać= datęI= w= której= wszóstkie= komputeró= z= jednej= sekcji= uległó= awariiK=
kależało=podać=także=nazwę=sekcjiK=
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mrzókładowe=poprawne=rozwiązanie=zdającegoW=

hwerenda= pomocnicza= N= E„SKP= robo”)= zliczająca= liczbę= awarii= komputerów= z= podziałem= na= sekcje=
i=datóK=tidok=projektu=i=wónik=działania=kwerendó=przedstawiono=poniżej=Emrzókład=RK)=

mrzókład=RK=

=

=

wdającó= w= tóm= przópadku= oddzielnie= wóznaczół= dzień= i= miesiąc= z= dató= awarii= Emożna= bóło= tak=
postąpićI=ponieważ=wszóstkie=dane=pochodziłó=z=jednego=roku=i=nie=bóło=niebezpieczeństwaI=że=dane=
dotóczące=dató=w=wóniku=bółóbó=niejednoznaczne)K=

wapis=pniW=

pbib`T=jonthEAwarieK`zas_awariiF=Ap=jiesiacI=aayEAwarieK`zas_awariiF=
Ap=azienI=homputeryKpekcjaI=`ountEhomputeryKkumer_komputeraF=Ap=
moliczlfkumer_komputera=
colj=homputery=fkkbo=Jlfk=Awarie=lk=homputeryKkumer_komputera===
AwarieKkumer_komputera=
Golrm=_Y=jonthEAwarieK`zas_awariiFI=aayEAwarieK`zas_awariiFI=
homputeryKpekcja;=



fnformatyka N9=

hwerenda=pomocnicza=O=zliczająca=liczbę=komputerów=w=każdej=z=sekcji=Emrzókład=SK)=

mrzókład=SK=

===========

=== =

wapis=pniW=

pbib`T=homputeryKpekcjaI=`ountEhomputeryKkumer_komputeraF=Ap=
moliczlfkumer_komputera=
colj=homputery=
Golrm=_Y=homputeryKpekcja;=
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hwerenda=końcowa=dająca=odpowiedź=do=zadania=SKPK=Emrzókład=TK)=

mrzókład=TK=

==

=

wapis=pniW=

pbib`T=S_P_roboKazienI=S_P_roboKjiesiacI=S_P_roboKpekcja=
colj==
S_P_robo_O=fkkbo=Jlfk=S_P_robo=lk=ES_P_roboKmoliczlfkumer_komputera=
==S_P_robo_OKmoliczlfkumer_komputeraF=Aka=ES_P_robo_OKpekcja===
S_P_roboKpekcjaF;=

tónikiem=jest=data=OPKNOKOMNR=i=sekcja=nK==

tielu=zdającóch=pomijało=ostatnią=kwerendęI=odczótując=sekcję=z=posortowanej=kwerendó=N= i=ręcznie=
porównując=liczbę=komputerów=obliczoną=w=kwerendzie=OK=rłatwiał=takie=postępowanie=faktI=że=tólko=
w=jednóm=dniu=nastąpiła=awaria=wielu=komputerówK==

fnne=podobne=rozwiązanieW=Ekwerendó=Pa=i=Pb=są=odpowiednikami=kwerend=N= i=O)=–=pojawia=się=tutaj=
wórażenie=Ewyr3)=sprawdzająceI=czó=liczba=komputerów=w=sekcji=równa=jest=liczbie=komputerówI=które=
uległó=awariiK=Emrzókład=UK)=



fnformatyka ON=

mrzókład=UK=

=

wadanie= to=bóło=dość=często=pomijaneK=wdającóI=które= je=rozwiązówaliI=nie=mieli=zwókle=problemów=
z=obliczeniem= liczbó= komputerów= w= każdej= sekcjiI= trudniejsze= bóło= policzenie= liczbó= komputerówI=
które=uległó=awarii=jednego=dniaI=w=jednej=sekcjiI=ze=względu=na=faktI=że=„czas=awarii”=podanó=został=
w=formacieI= któró=oprócz= dató=zawierał=godzinę=–= trzeba=bóło=więc= najpierw=uzóskać=samą=datę=EnpK=
przó=pomocó=funkcji=aatesalue)K=

wadanie SK4K 

t= tóm= zadaniu= należało= znaleźć= awarięI= której= usunięcie= trwało= najdłużejK= modać= należało= numer=
zgłoszenia=znalezionej=awariiI=czas=jej=wóstąpienia=i=czas=Edatę)=zakończenia=naprawóK=

Tu=rozwiązanie=można=bóło=otrzómać=za=pomocą=jednej=kwerendóK==

Abó=obliczóć=czas=trwania=naprawóI=można=bóło=użyć=funkcji=aateaiffI=ale=wóstarczóło=także=zwókłe=
odejmowanieK=

t=poniższóm=przókładzie=zdającó=uporządkował=wóniki=według=długości=trwania=naprawó=malejącoI=
następnieI= abó= otrzómać= tólko= te= daneI= o= które=pótano= w= zadaniuI= ograniczół= liczbę= wóświetlanóch=
wierszó=do=jednego=Emrzókład=9K)K=
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mrzókład=9K=

=

=

Tak=jak=w=przópadku=zadania=SKPK=wóstąpiła=duża= frakcja=opuszczeńK=Część= osób= rozwiązującóch=to=
zadanie= szukała= najpierw= dla= każdego= zgłoszenia= dató= ostatniej= naprawó= –= nie= bóło= to= jednak=
konieczneI=bo=jeśli=szukamó=największej=różnicó=międzó=wóstąpieniem=awarii=a=czasem=zakończenia=
naprawóI=to=nie=ma=znaczeniaI=ile=bóło=napraw=dla=danego=zgłoszeniaK==

geśli= odpowiedzi= na= to=pótanie= bółó=umieszczaneI= to= w=przeważającej= większości=bółó=prawidłoweK=
kiektórzó=zdającó=przó=rozwiązówaniu=tego=zadania=wspomagali=się=arkuszem=kalkulacójnómK=

wdarzałó= się= przópadki= błędnej= interpretacjiK= wdającó= w= przókładzie= poniższóm= Emrzókład= NMK)=
zsumował= odstępó= czasu= międzó= wóstąpieniem= awarii= i= każdą= naprawąI= mimo= że= w= treści= zadania=
wóraźnie= jest= napisaneI= że= czas= liczómó= od= wóstąpienia= awarii= do= momentu= zakończenia= ostatniej=
naprawóW=

mrzókład=NMK=

=



fnformatyka OP=

wadanie SKRK 

To=zadanie=bóło=najtrudniejszóm=zadaniem=na=tegorocznóm=egzaminie=z=informatókiK==

moprawne=rozwiązanie=wómagało=znalezienia=liczbó=komputerówI=które=nie=uległó=awarii=o=priorótecie=
większóm= lub= równóm= U= Eczóli= uległó= awarii= o= priorótecie= mniejszóm= niż= U)I= a=także= liczbó=
komputerówI=które=w=ogóle=nie=uległó=awariiK=

mrzókładowe=rozwiązanie=NK=

hrok=N=

tószukanie= komputerówI= które=uległó=awarii= o= priorótecie= równóm= lub= większóm= niż= UK= Emrzókład=
NNK)==

mrzókład=NNK=

=

wapis=pniW=

pbib`T=AwarieKmriorytetI=AwarieKkumer_komputera=
colj=Awarie=
tebob=EEAwarieKmriorytetF>=UF;=

tarto=zauważyćI=że=w=wóniku=tej=kwerendó=numeró=komputerówI=które=miałó=więcej=niż=jedną=awarię=
spełniającą=króteriaI=się=powtarzająK=

hrok=O=

tószukanie=komputerówI= które=nie=uległó=awarii=o=priorótecie=równóm=lub=większóm=niż=U=Ew=tóm=
także= tóchI= które= wcale= nie= uległó= awarii)I= czóli= któróch= nie= ma= w= wóniku= poprzedniej= kwerendóK=
Emrzókład=NOK)=



OQ= pprawozdanie z egzaminu maturalnego 20N8 

mrzókład=NOK=

=

gak=widać=podczas=konstruowania=kwerendó=zmieniono=właściwości=sprzężenia=tak=bó=wóbierane=bółó=
wszóstkie=elementó=z=tabeli=komputery=i=tólko=pasujące=z=kwerendó=pomocniczejI=a=następnie=dopisano=
warunek=is kull=dla=pola=z=kwerendó=pomocniczejK=Emrzókład=NPK)==

mrzókład=NPK=

=

wapis=pni=

pbib`T=homputeryKG=
colj= homputery= ibcT= Jlfk= S_Rpomoc= lk= homputeryKkumer_komputera= ==
S_RpomocKkumer_komputera=
tebob=EEES_RpomocKkumer_komputeraF=fs=kullFF;=

jożna= bóło= wóbrać= tólko= numer= komputera= z= tabeli= komputeróI= ale= nadmiar= nie= przeszkadzaK=
tónikiem=jest=lista=NQ9=komputerów=spełniającóch=warunki=zadaniaK=Emrzókład=NQK)=



fnformatyka OR=

mrzókład=NQK=

=

wapis= pni= z= zagnieżdżonóm= zapótaniem= pomocniczóm= z= kroku= N= Etakie= rozwiązanie= można=
zastosować=npK=użówając=jópni=zamiast=jpAccess)=

pbib`T=homputeryKG==
colj=homputery=ibcT=Jlfk==
E=

pbib`T=AwarieKmriorytetI=AwarieKkumer_komputera==
colj=Awarie=tebob=AwarieKmriorytet>=U==

F=Ap=`S_Rpomoc`==
lk=homputeryKkumer_komputera===S_RpomocKkumer_komputera==
tebob=ES_RpomocKkumer_komputeraF=fs=kull;=

wdającó=na=koniec=wókonał=jeszcze=kwerendę=zliczającą=ilość=komputerów=w=kwerendzie=pomocniczej=
S_RO=abó=otrzómać=wónik=NQ9K=Emrzókład=NRK)=

mrzókład=NRK=

=



OS= pprawozdanie z egzaminu maturalnego 20N8 

ldpowiednik=w=jęzóku=pni=Ew=formie=jednego=zapótania=z=podzapótaniami)W=

pbib`T=`lrkTES_ROKkumer_komputeraF==
colj==
E==

pbib`T=homputeryKG==
colj=homputery=ibcT=Jlfk==
E==

pbib`T=AwarieKmriorytetI=AwarieKkumer_komputera==
colj=Awarie==
tebob=AwarieKmriorytet>=U=F=Ap=`S_Rpomoc`==

lk=homputeryKkumer_komputera===S_RpomocKkumer_komputera==
tebob=EEES_RpomocKkumer_komputeraF=fs=kullFF==

F=Ap=`S_RO`;=

moniżej= Emrzókład= NSK)= przókład= błędnie= wókonanej= kwerendó= mającej= wószukiwać= numeró=
komputerówI=które=uległó=awarii=Ei=prawdopodobnie=od=razu=eliminować=powtórzenia)W=

mrzókład=NSK=

=

=

kajczęstsze=błędó=popełniane=przez=zdającóch=toW==
· zliczanie= także=komputerówI= które= miałó= awarięI= o=priorótecie= równóm=U= Eotrzómanó= wtedó=

wónik=OON=ocenianó=bół=na=N=punkt)I==
· zliczanie= tólko= tóch= komputerówI= które= uległó= awarii= o= priorótecie= poniżej= UI= bez=

uwzględnienia=ilości=komputerówI=które=wcale=nie=uległó=awarii=EmimoI=że=mowa=jest=o=nich=
w=treści=zadania)=

· błędnó= sposób= zliczania= ilości= komputerówI= które= uległó=awarii= o= priorótecie= większóm= lub=
równóm=UI=

· policzenie= prawidłowo= liczbó= komputerówI= które= uległó= awarii= o= priorótecie= co= najmniej=
równóm=U= Ejest= ich= PRN)I= odjęcie= ich= liczbó= od= liczbó= wszóstkich= komputerówI= a= następnie=
niepotrzebne=doliczenie=komputerówI=które=nie=uległó=awarii=Ejest=ich=QS)I=

· problemó= z= policzeniem= ilości= komputerów= takI= bó= wóeliminować= powtórzenia= Ewiele=
komputerów=ulegało=awarii=kilkakrotnie)I=

· podawanie= w= wóniku= liczbó= komputerówI= które= w= ogóle= nie= uległó= awarii= –= niezgodnie=
z=treścią=zadaniaK=
=
=



fnformatyka OT=

PK tnioski i rekomendacje 

moniżej= przedstawiono= kilka= wskazówekI= w= jaki= sposób= ukierunkować= przógotowania= uczniów=
do=maturóK==

NK te=wszóstkich=zadaniach=częste=błędó=zdającóch=wónikają=ze=zbót=pobieżnego=czótania=treści=
zadańK= kależó= uczulić= uczniówI= bó=przeczótali= dokładnie= i= ze=zrozumieniem= każde=zadanie=
zanim=przóstąpią=do=jego=rozwiązówaniaK=

OK jożliwie= często= zaleca= się= stosowanie= tej= samej= formó= odpowiedziI= jaka= jest= użówana= =
w=zadaniach= maturalnóch= oraz= zwrócenie=uwagi=na= toI= że=każda= załączona= odpowiedź= musi=
bóć=poparta=realizacją=komputerową=rozwiązaniaK=

PK wdającóm= nadal= duże= problemó= sprawia= rozwiązówanie= zadań= z= zakresu= algorótmiki=
i=programowaniaK= modczas= omawiania= na= lekcjach= algorótmów= klasócznóch= warto= pokazać=
więcej=ich=zastosowań=w=różnóch=sótuacjachK=walecane=jest=także=częstsze=użówanie=podczas=
zapisu=algorótmów=na=lekcji=pseudojęzóka=programowaniaK=

QK _ardzo= ważne= jest= zaangażowanie= uczniów= w= rozwiązówanie= jak= największej= liczbó= zadań=
z=zakresu= programowaniaK= fstnieją= portale= internetoweI= na= któróch= można= ćwiczóć= swoje=
umiejętnościI= sprawdzać= wóniki= programów= onlineI= a= także= rówalizować= z=innómi=
użótkownikamiK=tarto=uczniom=pokazać=takie=możliwościK=

RK tarto=więcej=uwagi=poświęcić=rozwiązówaniu=zadań=z=zakresu=baz=danóchK=
SK moprawiłó=się=wóniki=uczniów=w=zakresie=posługiwania=się=arkuszem=kalkulacójnómI=ale=nadal=

duże= problemó= sprawiają= zadania= wómagające= sómulacji= i= stosowania= podejścia=
algorótmicznegoK=

=
=
=
=
=


