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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= dla= arkusza= kalkulacójnegoI= które= można= bóło= również=
rozwiązaćI=pisząc=program=komputerowóK==

Arkusz= f= zestawu= egzaminacójnego=zawierał= P= zadania= EU= poleceńFI= za= które=zdającó= mógł= uzóskać=
maksómalnie=NR=punktówK=Arkusz=ff=zawierał=P=zadania=ENO=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 
t= maju= OMN9= 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 OOP 

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

z=liceów=ogólnokształcącóch TN=
z=techników= NRO=
ze=szkół=na=wsi= M=
ze=szkół=w=miastach=do=OM=tósK=mieszkańców= OQ=
ze=szkół=w=miastach=od=OM=tósK=do=NMM=tósK=mieszkańców= TR=
ze=szkół=w=miastach=powóżej=NMM=tósK=mieszkańców= NOQ=
ze=szkół=publicznóch= NTU=
ze=szkół=niepublicznóch= QR=
kobietó= NN=
mężczóźni= ONO=
bez=dósleksji=rozwojowej= N9P=
z=dósleksją=rozwojową= PM=

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

=

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= N=
niesłószącó= M=

= ogółem N 
==
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=

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

Termin=egzaminu= NP=maja=OMN9=
Czas=trwania=egzaminu= ONM=minut=
iiczba=szkół= Q9=
iiczba=zespołów=egzaminatorów= M=
iiczba=egzaminatorów= M=
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=
maturalnego=

M=

artK=QQzzó=
ustK=NM=

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

iiczba=wglądówO=EartK=QQzzzF= N=
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=OOOPI=ze=zmKFK=
O=ka=podstawie=ustawó=z=dnia=T=września=N99N=rK=o=sóstemie=oświató=Etekst=jednK=azKrK=z=OMN9=rKI=pozK=NQUNFK=
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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 OOP M 98 PM O POIR7 OOI7N 

w=tómW=

z=liceów=
ogólnokształcącóch TN= M= 9U= QS= QQJTMEOF= QRI9Q= OQI9P=

z=techników= NRO= M= UM= OQ= O= OSIPO= NUISO=

=
*=aane=dotóczą=tegorocznóch=absolwentówK==
=

 



S= pprawozdanie z egzaminu maturalnego 2019 

 
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===
NF=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=
z=różnóch=dziedzin;=
OF=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemu;=
QF=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=
problemowej=i=zapisuje=go=w=wóbranej=notacji;=
RF=posługuje=się=podstawowómi=technikami=
algorótmicznómi;=
NNF==opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=x…z=

bF=algorótmó=wószukiwania=i=porządkowania=
EsortowaniaF=x…z=

NSF=opisuje=własności=algorótmów=na=podstawie=ich=
analizó;=
NTF=ocenia=zgodność=algorótmu=ze=specófikacją=problemu;=
NUF=oblicza=liczbę=operacji=wókonówanóch=przez=algorótm;=
OMF==bada=efektówność=komputerowóch=rozwiązań=

problemówK=

PS=

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===
QF=dobiera=efektównó=algorótm=do=rozwiązania=sótuacji=
problemowej=i=zapisuje=go=w=wóbranej=notacji;=
RF=posługuje=się=podstawowómi=technikami=
algorótmicznómi;=
NSF=opisuje=własności=algorótmów=na=podstawie=ich=
analizó;=
NTF=ocenia=zgodność=algorótmu=ze=specófikacją=problemu;=
NUF=oblicza=liczbę=operacji=wókonówanóch=przez=algorótm;=
OMF==bada=efektówność=komputerowóch=rozwiązań=
problemówK=

RN=

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===
RF=posługuje=się=podstawowómi=technikami=
algorótmicznómi;=
9F=stosuje=rekurencję=w=prostóch=sótuacjach=
problemowóch;=
NNF=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=x…z===

dF=algorótmó=na=tekstach=x…zI=
NSF=opisuje=własności=algorótmów=na=podstawie=ich=
analizó;=
NTF=ocenia=zgodność=algorótmu=ze=specófikacją=problemu;=
NUF=oblicza=liczbę=operacji=wókonówanóch=przez=algorótmK=

R9=

OKOK=

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

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=
x…zI=stosowanie=podejścia=algorótmicznegoK===
wdającóW===
RF=posługuje=się=podstawowómi=technikami=
algorótmicznómi;=

PP=
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algorótmicznegoK== 9F=stosuje=rekurencję=w=prostóch=sótuacjach=
problemowóch;=
NNF=opisuje=podstawowe=algorótmó=i=stosujeW=x…z===

dF=algorótmó=na=tekstach=x…zI=
NSF=opisuje=własności=algorótmów=na=podstawie=ich=
analizó;=
NTF=ocenia=zgodność=algorótmu=ze=specófikacją=problemu;=
NUF=oblicza=liczbę=operacji=wókonówanóch=przez=algorótmK=

OKPK=

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

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=
x…zI=stosowanie=podejścia=algorótmicznegoK===
wdającóW===
RF=posługuje=się=podstawowómi=technikami=
algorótmicznómi;=
9F=stosuje=rekurencję=w=prostóch=sótuacjach=
problemowóch;=
NSF=opisuje=własności=algorótmów=na=podstawie=ich=
analizó;=
NTF=ocenia=zgodność=algorótmu=ze=specófikacją=problemu;=
NUF=oblicza=liczbę=operacji=wókonówanóch=przez=algorótmK=

OM=

PKNK=

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=
OF=stosuje=metodó=wószukiwania=i=przetwarzania=
informacji=w=relacójnej=bazie=danóch=Ejęzók=pniFK=

QN=

PKOK=

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=korzóstanie=z=sieci=komputerowejK=
wdającóW=
NF===przedstawia=sposobó=reprezentowania=różnóch=form=
informacji=w=komputerzeW=liczbI=znakówI=obrazówI=
animacjiI=dźwiękówK= QM=

PKPK=

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

PK=Bezpieczne=posługiwanie=się=komputeremI=jego=
oprogramowaniem=i=korzóstanie=z=sieci=komputerowejK==
wdającóW=
PF=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=

OR=

QKNK=

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=
NF=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=
z=różnóch=dziedzin;=
OF=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemu;=

PN=
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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=

aF==algorótmó=na=liczbach=całkowitóch=x…zI=
cF==algorótmó=numeróczne=x…zI=

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===

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=
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=

aF==algorótmó=na=liczbach=całkowitóch=x…zI=
cF==algorótmó=numeróczne=x…zI=

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===

OS=

QKPK=

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

RK=oozwiązówanie=problemów=i=podejmowanie=decózji=
z=wókorzóstaniem=komputeraI=stosowanie=podejścia=
algorótmicznegoK=
wdającóW=
NF=analizujeI=modeluje=i=rozwiązuje=sótuacje=problemowe=
z=różnóch=dziedzin;=

S=
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podejścia=
algorótmicznegoK=

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=

aF==algorótmó=na=liczbach=całkowitóch=x…zI=
cF==algorótmó=numeróczne=x…zI=

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===

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=
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;=
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=rozwiązaniaK=

SP=

RKOK=

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

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=

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

z=różnóch=dziedzin;=
OF=stosuje=podejście=algorótmiczne=do=rozwiązówania=
problemu;=
PF=formułuje=przókładó=sótuacji=problemowóchI=któróch=
rozwiązanie=wómaga=podejścia=algorótmicznego=i=użócia=
komputera;=
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=rozwiązaniaK=

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=
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;=
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=rozwiązaniaK=

Q9=

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=
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;=
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=

R=
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testowanie=rozwiązaniaK=

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==
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==

TO=

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==
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==

RP=

SKPK=

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==

N9=

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==
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==

QP=

SKRK=

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

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;=

OR=
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danóch=liczbowóchI=
motówówI=animacjiI=
prezentacji=
multimedialnóchK==

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==
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=
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fnformatyka NP=

homentarz 
t= maju= OMN9= roku= absolwenci= po= raz= piątó= 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= komputeraF=oraz=praktócznó=Ez= komputeremFK=jaksómalna= liczba=
punktów=wónosiła=RMI=w=tóm=NR=za=część=f=oraz=PR=za=część=ffK=

wadania= NK= i= OK= z= arkusza= f= bółó= tópowómi= zadaniami= sprawdzającómi= umiejętność= móślenia=
algorótmicznego=oraz=zapisu=algorótmu=w=wóbranej=przez=zdającego=notacjiK=wadanie=PKNK=sprawdzało=
umiejętność=posługiwania=się=relacójnómi=bazami=danóchI=a=w=szczególności=strukturalnóm=jęzókiem=
zapótań=pniK=wadanie=PKOK= wómagało=wiedzó= na= temat= sposobów=reprezentacji= liczb= w=komputerzeI=
w=tóm=umiejętności=zapisówania=liczb=w=sóstemach=o=różnej=podstawieK=wadanie=PKPK= związane=bóło=
z=wiedzą= 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=oozwiązanie=problemu=postawionego=w=zadaniu=QK=w=arkuszu=ff=wómagało=
zastosowania= podejścia= algorótmicznego= z= wókorzóstaniem= dowolnego= jęzóka= programowaniaK= =
wadanie= RK= wómagało= opracowania= za= pomocą= komputera= danóch= liczbowóchI= z=wókorzóstaniem=
analizó= statóstócznej= danóch= oraz= podejścia= algorótmicznego= do= podanego= problemuK= wadaniem=
sprawdzającóm= umiejętność= posługiwania= się= relacójnómi= bazami= danóch= oraz= jęzókiem= pni= bóło=
zadanie= SK= wadanie= to= można= bóło= rozwiązaćI= korzóstając= z= narzędzi= bazodanowóch= –= programu=
bazodanowego=EnpK=jp=AccessI= Apache=lpenlffice=BaseI=iibrelffice=BaseFI=strukturalnego= jęzóka=
zapótań=pni=lub=dowolnego=jęzóka=programowaniaK==

NK Analiza jakościowa zadań 

t= arkuszu= f= najtrudniejszómi= okazałó= się= zadaniaW= OKPK= Epoziom= wókonania= –= MPBF= i= PKPK= Epoziom=
wókonania=–=ORBFK=ao=zadań=trudnóch=Epoziom=wókonania=z=zakresu=od=OMB=do=Q9BF=należałó=także=
zadaniaW=OKOK=Epoziom=wókonania=–PPBFI=NKNK=Epoziom=wókonania=–=PSBFI=PKNK=Epoziom=wókonania=–=
QNBF= oraz= PKOK= Epoziom= wókonania= –= QMBFK= oeprezentują= one= wszóstkie= trzó= obszaró= wómagań=
programowóch=wóstępujące=w=arkuszu=tjKW==

· obszar=f=–=bezpieczne=posługiwanie=się=komputerem=i=jego=oprogramowaniemI=wókorzóstanie=sieci=
komputerowej;= komunikowanie= się= za= pomocą= komputera= i= technologii= informacójnoJ
komunikacójnóch=–=zadania=PKOK=i=PKPKI=

· obszar=ff=–=wószukiwanieI=gromadzenie=i=przetwarzanie=informacji=z=różnóch=źródeł=–=zadania=PKNKI==

· obszar= fff= –= rozwiązówanie= problemów= i= podejmowanie= decózji= z= wókorzóstaniem= komputeraI=
z=zastosowaniem=podejścia=algorótmicznego=–=zadania=NKNKI=OKOKI=OKPK=

t= zadaniu= OKPK= należało= podać łączną= liczbę= wówołań= funkcji= pisz= w= wóniku= wówołania=
piszE""InIkFI=co=wómagało=przedtem=dokonania=analizó=działania=funkcji=zapisanej=w=pseudojęzóku=
programowania= i=umiejętności=obliczania= liczbó=operacji=wókonówanóch=przez=algorótmK=kajwiększą=
trudnością=bół=faktI=że=zadanie=dotóczóło=algorótmu=rekurencójnegoK==

Tego=samego=algorótmu=dotóczóło=zadanie=OKNK=Epoziom=wókonania=–=R9BF=oraz=zadanie=OKOK=Epoziom=
wókonania= –= PPBFK= wadanie= OKNKI= w=któróm= należało= uzupełnić= drzewo= wówołań= funkcji= piszI=
okazało= się= bóć= dla= zdającóch= dużo= łatwiejszóm= niż= OKPK= oraz= OKOK= wdającó= dobrze= poradzili= sobie=
z=wópełnieniem= ostatnich= dwóch= węzłów= drzewa= czóli= zapisem= wówołania= funkcji= z= odpowiednimi=
parametramiK= jieli= oni= możliwość= przeanalizowania= wpisów= w= podanóch= węzłach= i=wópełnienia=
kolejnóch= na= zasadzie= analogiiK= Trudniejsze= okazało= się= ustalenie= kolejności= wówołań= funkcji=
Emrzókład= NK= mrawidłowa= odpowiedźI= mrzókład= OK= –= błędna= kolejność= wówołań= funkcji= piszFK=
t=zadaniu= OKOK= należało= zapisać= tekstó= wópisówane= po= wówołaniu= funkcji=pisz= oraz= podać= ilość=
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wówołań= tej= funkcji= przó= zadanóch=parametrachI= co= wómagało= już= dokładniejszej= analizó= działania=
algorótmuK===

mrzókład=NK=

=

mrzókład=OK=

=

ao=zadań=trudnóch=zaliczało=sięI=jak=w=poprzednich=latachI=zadanie=wómagające=zapisania=algorótmuI=
czóli=zadanie=NKNK=t=zadaniu=tóm=należało=napisać=algorótm=znajdującó=pierwszą=liczbę=zapisaną=przez=
„gasia”I= czóli= pierwszą= liczbę= parzóstą=w=ciągu= liczbI=w=któróm=najpierw=zapisano=wszóstkie= liczbó=
nieparzóste=Eliczbó=„jałgosi”FI= a=następnie= liczbó=parzósteK=t=zadaniu=maksómalną= liczbę=punktów=
można= bóło= uzóskać= zapisując= algorótm= o= złożoności= lepszej= niż= liniowaK= auża= część= zdającóch=
zapisała= prawidłowó= algorótm= o= złożoności= liniowejI= któró= bół= stosunkowo= prostó= do= zapisania= –=
wóstarczóło= przeglądać= liczbó= po= kolei= do= trafienia= na= parzóstą= Emrzókład= PKFK= wdającóI= którzó=
zdecódowali= się= na= algorótm= o= złożoności= lepszej= niż= liniowa= najczęściej= zapisówali= algorótm=
wószukiwania=binarnegoK=Cieszó=toI=że=większość=zdającóch=poprawnie=oceniła=złożoność=zapisanego=
przez=siebie=algorótmuI=którą=należało=podać=w=zadaniu=NKOK=Epoziom=wókonania=–=RNBFK====

mrzókład=PK=

=



fnformatyka NR=

Wśród= zadań= trudnóch= znalazłó= się= także= wszóstkie= trzó= zadania= testowe= z= części= f= arkusza= EPKNK=
poziom= wókonania= –= QNBI= PKOK= poziom= wókonania= –= QMB= oraz= PKPK= poziom= wókonania= –= ORBFI=
podobnie= jak= w=latach= poprzednichK= t= tóm= przópadku= dużą= rolę= odgrówa= specófika= tóch= zadań= –=
w=każdóm=z=nich=trzeba=poprawnie=ocenić=prawdziwość=wszóstkich=czterech=zdańI=abó=otrzómać=jeden=
punktK= tarto= zwrócić= uwagęI= że= zdającó= lepiej= poradzili= sobie= z= zadaniami= testowómi= niż= w= roku=
poprzednimK= aa= się= zauważyć= prawidłowośćI= że= łatwiejsze= są= dla= zdającóch= zadania= testowe=
„konkretne”I=czóli=npK=z=zapótaniami=pniI=czó=też=z=zapisami=liczb=w=różnóch=sóstemach=liczbowóch=
Etakie=jak=tegoroczne=zadania=PKNI=PKOFI=niż=pótania=wómagające=wiedzó=teoretócznej=Ezadanie=PKPKFK===

t= arkuszu= ff= najtrudniejsze= okazałó= się= zadania= QKPK= i= RKQK= Epoziom= wókonania= –= SB= i= RBFK= pą= to=
zadania=z=zakresu=rozwiązówania=problemów=i=podejmowania=decózji=z=wókorzóstaniem=komputeraI=
z=zastosowaniem=podejścia=algorótmicznegoK==

t= zadaniu= QKPK= należało= napisać= program= znajdującó= w= pliku= z= liczbami= najdłuższó= ciąg= liczb=
wóstępującóch=kolejno=po=sobie=i=takichI=że=największó=wspólnó=dzielnik=ich=wszóstkich=jest=większó=
niż= NK= tómagało= to= umiejętności= napisania= realizacji= algorótmu= Eomawianego= w= szkoleF= liczącego=
największó= wspólnó= dzielnik= i= zastosowania= go= przó= szukaniu= ciągu= liczb= spełniającego= zadane=
warunkiK=oozwiązania=tego=zadania=zostaną=omówione=w=dalszej=części=komentarzaK====

oozwiązanie= zadania= RKQK= wómagało= zaplanowania= i= przeprowadzenia= sómulacji= zjawisk=
przedstawionóch=w=treści=zadania=z=wókorzóstaniem=funkcji=i=formuł=arkusza=kalkulacójnegoK=jożna=
je=bóło=także=rozwiązać=pisząc=programI=ale=bardzo=niewielu=zdającóch=się=na=to=zdecódowałoK=wadania=
wómagające= wókonania= sómulacji= w=arkuszu= kalkulacójnóm= tradócójnie= należą= do= najtrudniejszóch=
zadań=na=maturze=z=informatókiK=t=omawianóm=zadaniu=należało=wókonać=sómulację=rozwijania=się=
chmur=danej=wielkości=i=rodzaju=EkategoriiF=na=fikcójnej=planecie=według=podanej=teoriiI=wókorzóstując=
dane= na= temat= temperaturó= i= wielkości= opadówK= tókonując= obliczenia= mające= dawać= w= wóniku=
wielkości=chmurI=należało=uwzględnić=trzó=czónnikiW=czó=poprzedni=dzień=bół=pochmurnóI=zachowanie=
chmur=odpowiednich=wielkości=według=teorii=i=wielkość=opadu=poprzedniego=dniaK=wapisanie=warunku=
dającego=w=wóniku=odpowiednią=przewidówaną=wielkość=chmur=nie=bóło=trówialneK=Łatwiejsze=bóło=
wókonanie= drugiej= części= sómulacji= przewidującej= kategorię= chmurI= ponieważ= wóstarczóło=
wókorzóstać= informację= o= temperaturze= i= o= tómI= czó= poprzedni= dzień= bół= zachmurzonóK= mo=
przeprowadzeniu=sómulacji=należało=wókonać=zestawienie=liczbó=dni=z=poszczególnómi=wielkościami=
chmur=oraz=obliczóć= liczbę=dniI= w=któróch=przewidówane=wielkości= chmur= i=kategorie=pokrówałó=się=
z=obserwacjamiK=

kajtrudniejszóm=elementem=zadania=RKQK=bóła= dokładna=analiza=zadanóch=warunków=i= ich=zapisanieK=
moniżej=przókład=poprawnego=zapisu=warunku=dla=sómulacji=wielkości=chmurW===

mrzókład=QK=

==========
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=

oraz=kategorii=chmurW=

mrzókład=RK=

=

mrzókład=nieprawidłowego=zapisu=warunku=dla=przewidówanóch=wielkości=chmurW==

mrzókład=SK==

==

t= tóm= przópadku= zdającó= popełnił= kilka= błędówK= wapisując= warunekI= odwołał= się= do= danóch=
dotóczącóch=wielkości=chmur=z=obserwacjiI=a=przecież=właśnie=wókonówał=sómulację=ich=powstawania=
Epowinien=odwołówać=się=do=kolumnó=c=a=nie=bFK=Tak=zapisanó=warunek=spowodował=po=PMM=wierszu=
przewidówanie= wółącznie= chmur= o= wielkości= N= Eponieważ= po= PMM= dniuI= zgodnie= z= treścią= zadaniaI=
wóstępował= brak= danóch= o= wielkości= chmurFK= Ten= błąd= spowodował= również= uzóskanie= danóch=
dotóczącóch=utrzómówania= się= określonej= wielkości=chmurI= sprzecznóch=z=„teorią=profesora”=podaną=
w=treści=zadania=J=ta=sama=wielkość=chmurI=mniejsza=niż=RI=utrzómuje=się=dłużej=niż=trzó=dni=Eprzókład=
TK=fragment=pracó=tego=samego=zdającegoFK=

mrzókład=TK=

=



fnformatyka NT=

aodatkowo=źle=skonstruowanó=zapis=spowodowałI=że=w=sómulacji=pojawiłó=się=chmuró=o=wielkości=SI=
podczas=gdó=maksómalna=wielkość=chmur=w=treści=zadania=to=RK=

aużóm=problemem=dla=zdającóch=Epoza=samą=analizą= treści=i=warunków=zadaniaF=bół=w=tóm=zadaniu=
zapis= zagnieżdżonóch= instrukcji= gbŻbif= i= instrukcji= loAwK= Część= zdającóch=błędnie= interpretowała=
także= informację= o= kategorii= powstającóch= chmur= według= przedstawianej= w= zadaniu= teoriiI= npK=
pojawiałó=się=w=sómulacjach=zdającóch=kategorie=chmur=C=lub=p=wpisane=w=dniu=bezchmurnóm=Egdzie=
powinno=bóć=M=zgodnie=z=opisem=w=treści=zadaniaFK=tielu=zdającóch=nie=podjęło=się=rozwiązania=tego=
zadaniaK==

ao=zadań=trudnóch=Epoziom=wókonania=z=zakresu=od=OMB=do=Q9BF=w=arkuszu=ff=należałó=zadaniaW=SKRK=
Epoziom=wókonania=–=ORBFI=QKOK=Epoziom=wókonania=–=OSBFI=QKNK=Epoziom=wókonania=–=PNBFI==RKOK=
Epoziom=wókonania=–PRBFK=oeprezentują=one=ff=i=fff=obszar=wómagań=programowóchW==

· obszar=ff=–=wószukiwanieI=gromadzenie=i=przetwarzanie=informacji=z=różnóch=źródeł=–=zadania=SKRK=
oraz=RKOKI===

· obszar= fff= –= rozwiązówanie= problemów= i= podejmowanie= decózji= z= wókorzóstaniem= komputeraI=
z=zastosowaniem=podejścia=algorótmicznego=–=zadania=QKNK=oraz=QKOK==

Abó= rozwiązać= zadanie= SKPK= należało= w= bazie= danóch= znaleźć= i= podać= w= kolejności= alfabetócznej=
nazwó= marek= perfumI= które= nie= zawierałó= składnika= mającego=w= nazwie= słowo= „paczula”K= Bóło= to=
tópowe= zadanie= bazodanowe= polegające= na= znajdowaniu= niepasującóch= danóchK= tómagało= ono=
wószukania= za= pomocą= odpowiedniej= kwerendó= najpierw= marek= perfum= zawierającóch= składniki=
ze=słowem= „paczula”I= a=następnie= wószukania= tóch= marekI= które= nie= pasowałó= do= poprzedniego=
wónikuK= Tego= tópu= zadania= powtarzają= się= w= kolejnóch= latach= maturalnóchI= ale= nadal= sprawiają=
trudności=zdającómK=Część=zdającóch=podawała=w=wóniku=listę=marekI=które=zawierałó=w=składnikach=
nazwę=„paczula”=zamiast=tóchI=które=jej=nie=zawierałóK==

wadanie=SKRK= wómagało=znalezienia= w=bazie= danóch= marekI= któróch= wszóstkie=perfumó= należą= tólko=
do=jednej= rodzinó= zapachówK= gako= odpowiedź= należało= podać= nazwó= marek= oraz= nazwó= rodzin=
zapachów= tóch= marekK= Częstóm= błędem= bóło= podawanie= przez= zdającóch= listó= tólko= trzech= marek=
zamiast= pięciuI= co= wónikało= z= nieprawidłowego= liczenia= liczbó= rodzin= zapachów= danej= marki= EnpK=
dwukrotnego=policzenia= tej=samej=rodzinó=z=powodu= istnienia= dwóch=rodzajów=perfum=z= tej= rodzinó=
w=danej=marceFK==

Tradócójnie=do=zadań=trudnóch=zaliczałó=się=także=zadania=wómagające=napisania=programu=w=jęzóku=
programowaniaK= t= zadaniu= QKNKI= o= najwóższóm= poziomie= wókonania= spośród= zadań=
programistócznóch= –= PNBI= należało= zliczóćI= ile= z=podanóch= w= pliku= z= danómi= liczb= jest= potęgami=
liczbó=PK=t=zadaniu=QKOK=Epoziom=wókonania=–=OSBF=należało=w=tóm=samóm=pliku=znaleźć=i=wópisać=
w=kolejności= ich= wóstępowania= liczbóI= które= są= równe= sumie= silni= swoich= cófrK= ao= obódwu= zadań=
dołączone=zostałó=pliki=z=przókładowómi=danómi=i=odpowiedziami=służące=do=testowania=programów=
pisanóch=przez=zdającóchK=

Trudnóm= okazało= się= także= zadanie= RKOK= Epoziom= wókonania= PRBF= z= zakresu= wószukiwaniaI=
gromadzenia= i=przetwarzania= informacjiK=t=zadaniu= tómI= przó=pomocó=arkusza=kalkulacójnego=Elub=
innego=wóbranego=narzędziaFI=należało=znaleźć=najdłuższó=ciąg=kolejnóch=dniI=w=któróch=temperatura=
mierzona= danego= dnia= jest= wóższa= niż= poprzedniegoI= a= następnie= podać= numeró= pierwszego=
i=ostatniego= dnia= w=znalezionóm= ciąguK= t= treści= zadania= podano= przókładowe= dane= ilustrujące=
zagadnienieK= jimo= podanego= przókładu= zdającó= dość= często= po= znalezieniu= odpowiedniego= ciągu=
danóchI= podawali= dzień= o= jeden= wcześniejszó= jako=pierwszó=Eczóli= początek= ciągu= rosnącegoI= a=nie=
początek=ciągu=dni=z=temperaturami=wóższómi=niż=w=poprzednich=dniachFK==

ao= zadań= umiarkowanie= trudnóch= Epoziom= wókonania= z= zakresu= od= RMB= do= S9BF= w= arkuszu= ff=
należałó=zadaniaW=SKOK=Epoziom=wókonania=–=RPBF=oraz=RKNK=Epoziom=wókonania=–=SPBFK=wadanie=SKOK=
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to= zadanie= bazodanoweI= natomiast= zadanie= RKNK= jest= zadaniem= z= zakresu= przetwarzania= informacji=
w=arkuszu=kalkulacójnómK=

wa= łatwe=można=uznać= tólko= jedno=zadanie=z=poziomem=wókonania=TNB=–= jest=to=zadanie=SKNKI=czóli=
pierwsze= z= zadań= bazodanowóchK= t= zadaniu= tóm=należało= wószukać= w=bazie= danóch= i= podać= listę=
nazw=perfum=zawierającóch=składnik=„absolut=jaśminu”K=======

OK mroblem „pod lupą” 

wadanie=QKPK=–=zadanie=programistóczneK==

t= tóm= roku= najwięcej= problemów= sprawiłó= zdającóm= dwa= zadaniaW= zadanie= RKQK= wómagające=
wókonania= sómulacji= w=arkuszu= kalkulacójnóm= oraz= ostatnie=z= zadań= programistócznóch= –= zadanie=
QKPK=wadanie=RKQK=zostało=omówione=wcześniejK==

ppośród=zadań=wómagającóch=napisania=programuI=jak=co=rokuI=wszóstkie=bółó=trudne=dla=zdającóchI=
jednak=zadanie=QKPK=bóło=także=najtrudniejszóm=z=zadań=tegorocznego=arkuszaK=Bóło=ono=także=bardzo=
często=pomijane=przez=zdającóchK=

t= zadaniu= tóm= należało= znaleźć= najdłuższó= ciąg= kolejno= wóstępującóch= liczb= zapisanóch= w= pliku=
liczbóKtxt= takiI= że= największó= wspólnó= dzielnik= wszóstkich= liczb= w= ciągu= jest= większó= niż= NK= gako=
odpowiedź= należało= podać= pierwszą= liczbę= ciąguI= długość= ciągu= oraz= największó= wspólnó= dzielnik=
liczb= w= ciąguK= t= pliku= z=danómi= bół= tólko= jeden= ciąg= spełniającó= warunki= zadania= o= największej=
długościK==

aodatkowo=dołączona=została=informacjaI=że=największó=wspólnó=dzielnik=kilku=liczb=można=obliczóć=
wókorzóstując=największó=wspólnó=dzielnik=dwóch=liczbW=ktaEaIbIcF=Z=ktaEktaEaIbFIcFK=mojęcie=
największego= wspólnego= dzielnika= dwóch= liczb= powinno= bóć= znane= wszóstkim= zdającóm= z= lekcji=
informatóki=Ewraz=z=realizacją=algorótmu=wóliczającego=ktaFI=jak=i=z=lekcji=matematókiK====

t=arkuszu=podano=także=przókładóW=

ala= liczb= PI= TI= 4I SI NMI OI =R =odpowiedzią= jest =Q =Epierwsza =liczba =ciąguFI =Q =Edługość= ciąguF =i =O =
Enajwiększó=wspólnó=dzielnikFI=natomiast=dla=liczb=RI=7MI O8I 4OI 98I=N=odpowiedzią=jest=TM=Epierwsza=
liczba=ciąguFI=Q=Edługość=ciąguF=i=NQ=Enajwiększó=wspólnó=dzielnikFK=

wdającó= mieli= do= dóspozócjiI= tak= jak= w= poprzednich= latachI= plik= z= przókładowómi= liczbami=
i=odpowiedź=dla=danóch=z=tego=plikuI=abó=mogli=sprawdzić=poprawność==działania=swojego=programuK==

mrzeanalizujmó= najpierw= przókładó= dołączone= do= zadaniaK= jamó= dane= liczbóW= PI= TI= QI= SI= NMI= OI= RK=
Bierzemó= dwie= pierwsze= liczbó= z= tego= zestawu= i= obliczamó= kta= Enajwiększó= wspólnó= dzielnikFK=
ltrzómujemó= ktaEPITFZNI= co= oznaczaI= że= P= nie= jest= początkiem= ciągu= spełniającego= warunki=
zadaniaK= ktaETIQF= także= jest= równe= NI= ktaEQISFZOI= a= więc= więcej= niż= NI= liczómó= więc=
ktaEOINMFZOI= dalej= ktaEOIOFZO= i= ktaEOIRFZNK= ltrzómaliśmó= pierwszó= i= jedónó= ciąg=
z=największóm=wspólnóm=dzielnikiem=wszóstkich= liczb=w=ciągu= większóm=niż=N= to= jestW=QI=SI=NMI=OK=
mierwszą=liczbą=ciągu=jest=QI=długość=ciągu=QI=dzielnik=O=–=zgodnie=z=opisem=przókładuK=

modobnie=mając=liczbó=RI=TMI=OUI=QOI=9UI=NI=liczómóW=ktaERITMFZRI=ktaERIOUFZNI=więc=mamó=ciąg=
RI=TMI=ale=OU=do=niego=nie=należóK=pzukamó=następnego=ciąguK=Bierzemó=ktaETMIOUFZNQI=następnie=
ktaENQIQOFZNQI=ktaENQI9UFZNQI=ktaENQINFZNK=ltrzómaliśmó=drugi=ciąg=TMI=OUI=QOI=9UI=w=któróm=
pierwszą= liczbą= jest= TMI= długość= to= QI= a=dzielnik= NQI= jest= dłuższó= niż= poprzedni= i= jest= wónikiem=
dla=podanego=przókładuK==

Analiza= przókładów= jest= istotna= i= pomocnaI= ponieważ= pozwala= właściwie= zrozumieć= polecenieK=
t=drugim= przókładzie= widaćI= że= początek= ciąguI= którego= szukamó= może= bóć= jednocześnie= końcem=



fnformatyka N9=

ciągu= poprzedniegoK= monadto= po= wókonaniu= kolejnóch= obliczeń= wiemó= jużI= co= powinien= robić= nasz=
algorótmK=

mrzókładowe=rozwiązania=poprawneW=

mrzókład=UK==

==
mrzókład= UK= jest= fragmentem= programu= zdającegoI= w= któróm= zapisane= zostało= wószukiwanie=
najdłuższego= ciągu= spełniającego= warunek= zadaniaK= wdającó= zapisał= liczbó= wczótane= z= pliku=
w=wektorze=nazwanóm=przez=siebie=„licz”K=holejne=zmienne=użóte=przez=zdającego=oznaczająW=mxl=–=
maksómalną= długość= szukanego= ciąguI= first= –= pierwszą= liczbę= w= szukanóm= ciąguI= dzielnik= –=
największó= wspólnó= dzielnik= szukanego= ciąguI= nw= –= największó= wspólnó= dzielnik= aktualnie=
sprawdzanego= ciągu= liczbI= tmpfirst= –= pierwsza= liczba= aktualnie= sprawdzanego= ciągu= liczb= oraz= l= –=
długość=badanego=ciąguK=gak=widać=w=zapisie=zdającó=zastosował=dwie=pętleK==

t =zewnętrznej =pętli =pobierane =są= kolejne =wartości =liczb =z =zestawu =danóchI =za =każdóm =razem =
przópisówane= jako= tómczasowe= pierwsze= elementó= sprawdzanego= ciągu= liczbI= następnie= w= drugiej=
pętli=zdającó=wólicza=kolejne=wartości=największego=wspólnego=dzielnika=ciągu= liczb=zaczónającego=
się=od=wóznaczonej=pierwszej= liczbó=w=zewnętrznej=pętli=a=kończącego=na=liczbieI=która= jako=ostatnia=
daje=kta= różne=od=NK= wa= każdóm=razem=po=obliczeniu= kta= następuje= sprawdzenie= czó=aktualna=
długość=ciągu=nie=jest=większa=niż=zapamiętana=maksómalna=Eczóli=szukanó=jest=najdłuższó=ciągFK===

wdającó=otrzómał=poprawnó=wónikI=czóli=pierwszą=liczbę=–=PN9SUI=długość=ciągu=–=NRM=i=dzielnik=–=TQK==



OM= pprawozdanie z egzaminu maturalnego 2019 

mrzókład=9K==

=

mrzókład=NMK==

=

mrzókładó=9K=i=NMK=są=fragmentami=rozwiązania=kolejnego=zdającegoK=t=przókładzie=9K=zadeklarowano=
tóp=strukturalnóI=któró=został=wókorzóstanó=do=przechowówania=danóch=o=ciągach=liczb= najdłuższóm=
Ektórego= szukamóF= i= „obecnóm”= czóli= analizowanóm= podczas= wószukiwaniaK= pam= sposób=
wószukiwania= ciągu= liczb= spełniającego= warunki= zadania= jest= podobnó= do= tego= w= poprzednim=
przókładzieI=a=więc=mamó=pętlę=zewnętrzną=i=wewnętrznąK=gedóną=różnicą=jest=toI=że=zdającó=sprawdzaI=
czó= znalezionó= ciąg= jest= dłuższó= od= ostatnio= zapamiętanego= EnajdłuższegoF= dopiero= po= znalezieniu=
końca=aktualnego=E„obecnego”F=ciągu=liczbK=



fnformatyka ON=

mrzókład=NNK=

=

mrzókład= NNK= reprezentuje= podobne= podejścieI= jednak= w= tóm= przópadku= zdającó= wókorzóstał= klasę=
vector=do=przechowówania=informacji=o=znalezionóm=ciąguK=

Wśród= błędnóch= rozwiązań= często= powtarzała= się= sótuacjaI= która= nie= powinna= się= zdarzóćI= gdóbó=
wcześniej= została= przeprowadzona= dokładna= analiza= problemuK= kajdłuższó= szukanó= ciągI= któró=
powinien= bóć= podanó= w= prawidłowej= odpowiedzi= zaczónał= się= od= liczbóI= która= jednocześnie= bóła=
ostatnią=w=poprzednim=ciągu=liczb=–=tak=jak=w=drugim=przókładzie=podanóm=w=treści=zadaniaK=wdającóI=
którego= fragment= rozwiązania= pokazanó= został= w= mrzókładzie= NOKI= otrzómał= tego= tópu= rozwiązanie=
Epierwsza=liczba=ciągu=–=RSRPSI=długość=ciągu=–=NQ9I=kta=–=TQFK=



OO= pprawozdanie z egzaminu maturalnego 2019 

=

mrzókład=NOK=

=

wdającó= w= każdóm= przejściu= pętli= pobiera= nową= liczbę= i= wólicza= kolejne= dzielnikiK= kie= zauważaI=
że=liczbaI= którą= sprawdziłI= a= która= dała= podczas= liczenia= kta= wónik= N= Ez= poprzednią= liczbą= lub=
poprzednią=wartością=dzielnikaFI=powinna=zostać=sprawdzona=jeszcze=raz=z=następną=liczbąI=ponieważ=
może=bóć=początkiem=następnego=ciągu=spełniającego=warunki=zadaniaK==

aość= często= zdającó= wóliczali= największe= wspólne= dzielniki= par= sąsiadującóch= liczb= zamiast=
wspólnóch= dzielników= całóch= ciągów= liczbI= co= dawało= nieprawidłowe= wóniki= i= wskazówało=
na=niewłaściwe= zrozumienie= zagadnienia= przedstawionego= w= zadaniuK= kpK= dla= liczb= z= drugiego=
przókładu= zamieszczonego= w= treści= zadania= ERI= TMI= OUI= QOI= 9UI= NF= otrzómalibóśmó= w= wóniku= ciąg=
zaczónającó=się=od=liczbó=RI=a=kończącó=na=9U=Ekażda=para=liczb=od=R=do=9U=daje=największe=wspólne=
dzielniki= większe=od=NFK= wdającóI= którego= fragment= programu= przedstawionó= jest= w=mrzókładzie=NPK=
popełnił=międzó= innómi=wómienionó=błądK=aodatkowo=ma=błędnó=warunek=końca=pętli=wewnętrznej=
oraz= jako= największó= wspólnó= dzielnik= całego= ciągu= podaje= dzielnik= dwóch= pierwszóch= liczb= tego=
ciąguK=

mrzókład=NPK=

===



fnformatyka OP=

PK tnioski i rekomendacje 

NK Analiza=wóników=tegorocznego=egzaminu=maturalnego=pozwala=zauważyćI=że=zdającó=dość=dobrze=
radzą=sobie=z=tópowómi=zadaniami=z=zakresu=opracowówania=i=przetwarzania=informacji=z=różnóch=
źródeł= oraz= przeprowadzania= analizó= statóstócznej= danóch= w= arkuszu= kalkulacójnómK= Trudności=
natomiast= sprawiają= zdającóm=zadania= obejmujące=umiejętności= z= wwK= obszarówI= w=rozwiązaniu=
któróch= należó= wókorzóstać= złożenie= EzagnieżdżenieF= funkcji= arkusza= czó= zastosować= złożone=
zapótania=w=bazach=danóchK=

=

OK kiezmiennie= duże= trudności= zdającóm= sprawiają= zadania= wómagające= napisania= programu=
realizującego= rozwiązanie= problemu= postawionego= w= treści= zadaniaI= czego= skutkiem= jest= częste=
pomijanie= tego= tópu= zadańK= Abó= uczniowie= nie= bali= się= podejmować= prób= rozwiązania= zadań=
dotóczącóch= programowania= podczas= egzaminu= maturalnego= warto= zwiększóć= liczbę= tego= tópu=
zadań= rozwiązówanóch= podczas= naukiK= tarto= również= zachęcać= uczniów= do= pracó= własnej=
i=ćwiczenia= umiejętności= rozwiązówania= tópowóch= zadań= programistócznóch= oraz= ćwiczenia=
umiejętności=stosowania=znanóch=algorótmów=do=rozwiązówania=różnóch=problemówK==

=

PK Trudności= zdającóch= często= wónikają= z= pobieżnego= analizowania= treści= zadania= i= załączonóch=
przókładów= lub= niezrozumienia= zawartóch= w= nich= informacjiK= tażne= jestI= abó= zdającó= zwrócili=
większą=uwagę=na=uważne=czótanie=i=analizowanie=zadania=przed=przóstąpieniem=do=jego=realizacjiI=
w=tóm=także=na=wskazówki=dotóczące=formó=odpowiedziK=

=

QK fstotnóm= elementem= rozwiązań= zadań= egzaminacójnóch= z= ff= części= arkusza= są= pliki= z= realizacją=
komputerową=obliczeńK=ptanowią= one= integralną=część= rozwiązaniaI=wómaganą=przó=sprawdzaniu=
rozwiązania=przez=egzaminatoraK=Brak=tóch=plików=jest=traktowanó=jako=brak=rozwiązania=zadania=
i=skutkuje=uzóskaniem=przez=zdającego=M=punktów=za=dane=zadanieK=kadal=zdarzają=się=przópadki=
braku=plików=z=realizacją=komputerową=rozwiązania=zadaniaK=modczas=zajęć=informatóki=z=uczniami=
warto= zwrócić= uwagę= na= sposób= zapisówania= wóników= zadań= zgodnie= z= poleceniami=
w=poszczególnóch=zadaniach=oraz=na=zapisówanie=ich=komputerowóch=realizacjiK==


