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moziom=podstawowó=

NK lpis=arkusza=
bgzamin=maturalnó=z=informatóki=na=poziomie=podstawowóm=składał=się=z=dwóch=częściK=hażda=

z=części= zawierała= trzó= zadaniaK= Część= pierwsza= polegała= na= rozwiązówaniu= zadań= bez= korzóstania=
z=komputeraK= t= części= drugiej= zdającó= rozwiązówał= zadania= przó= użóciu= komputera= i= wóbranóch=
wcześniej=przez=siebie=narzędzi=Ejęzók=programowaniaI=programó=użótkowe)K==
=

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

iiczba=zdającóch= OOR=

wdającó=
rozwiązującó=zadania=
w=arkuszu=w=wersji=
standardowej=

z=liceów=ogólnokształcącóch= TP=
z=liceów=profilowanóch= M=
z=techników= NRO=
z=liceów=uzupełniającóch= M=
z=techników=uzupełniającóch= M=
ze=szkół=publicznóch= OOO=
ze=szkół=niepublicznóch= P=
ze=szkół=na=wsi= NO=
ze=szkół=w=miastach=do=OM=tósK=mieszkańców= P9=
ze=szkół=w=miastach=od=OM=tósK=do=NMM=tósK=mieszkańców= NMS=
ze=szkół=w=miastach=powóżej=NMM=tósK=mieszkańców= SU=
kobietó= N4=
mężczóźni= ONN=

=

aane=w=tabeli=dotóczą=tegorocznóch=absolwentówK=
=
=
Tabela=OK= wdającó=rozwiązującó=zadania=w=arkuszach=dostosowanóch=

wdającó=
rozwiązującó=zadania=
w=arkuszach=w=wersji==
dostosowanej=

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

= lgółem= M=
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ao= egzaminu= przóstąpili= również= absolwenci= z= lat= ubiegłóchI= którzó= dotóchczas= nie= uzóskali=
świadectwa=dojrzałościI=oraz=tacóI=którzó=uzóskali=świadectwo=dojrzałości=we=wcześniejszóch=latachI=
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=
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=

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

Termin=egzaminu= OM=maja=OMN4=rK=

Czas=trwania=egzaminu=dla=arkusza=standardowego= Część=fW=TR=minut==
Część=ffW=NOM=minut=

iiczba=szkół= S9=
iiczba=zespołów=egzaminatorówG= N=
iiczba=egzaminatorówG= NT=
iiczba=obserwatorówN=E§=N4P)= M=
iiczba=
unieważnieńN=

w=przópadkuW=
§=99=ustKN= stwierdzenia=niesamodzielnego=

rozwiązówania=zadań=przez=zdającego= M=

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

M=

zakłócenia=przez=zdającego=prawidłowego=
przebiegu=części=egzaminu=w=sposób=
utrudniającó=pracę=pozostałóm=zdającóm=

M=

§=99=ustKO= stwierdzenia=podczas=sprawdzania=pracó=
niesamodzielnego=rozwiązówania=zadań=
przez=zdającego=

M=

§=N4S=ustK=P= stwierdzenia=naruszenia=przepisów=
dotóczącóch=przeprowadzenia=egzaminu= M=

iiczba=wglądówN=E§=NMT)= M=
=

Gaane=dotóczą=obu=poziomów=egzaminu=Epodstawowego=i=rozszerzonego)=łącznie=w=całóm=lkręguK=
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=
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EBF==

jaksimum=
EBF=
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EBF=
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EBF=
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EBF=

ldchólenie=
standardowe=

EBF=

OOR= 4= 9O= 44= R4= 4PIO4= NTIR4=
=
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fnformatóka= S=
=

=

=

moziom=wókonania=zadań==

Tabela=RK= moziom=wókonania=zadań=

kr==
zadK=

lbszar=
standardów= pprawdzana=umiejętność=

moziom=
wókonania=

zadania==
EBF=

Na= tiadomości=
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch=
i=algorótmów=EfKT)= 4R=

Nb= tiadomości=
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch=
i=algorótmów=EfKT)= RT=

Nc= tiadomości=
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch=
i=algorótmów=EfKT)= 49=

Oa= horzóstanie=
z=informacji=

wastosowanie=podstawowóch=algorótmów=
w=rozwiązówaniu=problemów=informatócznóch=EffKR)== SM=

Ob= horzóstanie=
z=informacji=

wastosowanie=podstawowóch=algorótmów=
w=rozwiązówaniu=problemów=informatócznóch=EffKR)== RR=

Oc= horzóstanie=
z=informacji=

wastosowanie=podstawowóch=algorótmów=
w=rozwiązówaniu=problemów=informatócznóch=EffKR)== PR=

Pa= tiadomości=
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=pojęć=związanóch=
z=relacójnómi=bazami=danóch=EfKNM)== NM=

Pb= tiadomości=
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch=
i=algorótmów=EfKT)= 9P=

Pc= tiadomości=
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowej=terminologii=związanej=z=sieciami=
komputerowómi=EfKP)= TU=

Pd= tiadomości=
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowej=terminologii=związanej=z=sieciami=
komputerowómi=EfKP)= SU=

Pe= horzóstanie=
z=informacji=

mosługiwanie=się=tópowómi=programami=użótkowómi=
EffKN)= TS=

Pf= tiadomości==
i=rozumienie=

wnajomość=reprezentowania=wiadomości=w=komputerze=
EfKS)= U4=

Pg= horzóstanie==
z=informacji=

tókonówanie=obliczeń=przó=pomocó=wbudowanóch=
funkcji=i=formuł=EffKN)= SN=

4a= horzóstanie==
z=informacji=

aobranie=właściwego=programu=Eużótkowego=lub=
własnoręcznie=napisanego)=do=rozwiązania=zadania=EffKS)=
mosługiwanie=się=tópowómi=programami=użótkowómi=
EffKN)=

UM=

4b= horzóstanie==
z=informacji=

aobranie=właściwego=programu=Eużótkowego=lub=
własnoręcznie=napisanego)=do=rozwiązania=zadania=EffKS)=
mosługiwanie=się=tópowómi=programami=użótkowómi=
EffKN)=

TO=

4c= horzóstanie==
z=informacji=

aobranie=właściwego=programu=Eużótkowego=lub=
własnoręcznie=napisanego)=do=rozwiązania=zadania=EffKS)=
mosługiwanie=się=tópowómi=programami=użótkowómi=
EffKN)=

O9=

Ra=

Tworzenie=
informacji=
horzóstanie==
z=informacji=

pformułowanie=informatócznego=rozwiązania=problemu=
przez=dobór=algorótmu=i=zaimplementowanie=w=wóbranóm=
jęzóku=programowania=EfffKO)=
tókorzóstanie=wóbranego=środowiska=programistócznego=
do=zapisaniaI=uruchomienia=i=testowania=programu=EffKO)=

NM=

Rb=

Tworzenie=
informacji=
horzóstanie=
z=informacji=

pformułowanie=informatócznego=rozwiązania=problemu=
przez=dobór=algorótmu=i=zaimplementowanie=w=wóbranóm=
jęzóku=programowania=EfffKO)=
tókorzóstanie=wóbranego=środowiska=programistócznego=
do=zapisaniaI=uruchomienia=i=testowania=programu=EffKO)=

O=
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Rc=

Tworzenie=
informacji=
horzóstanie=
z=informacji=

pformułowanie=informatócznego=rozwiązania=problemu=
przez=dobór=algorótmu=i=zaimplementowanie=do=w=
wóbranóm=jęzóku=programowania=EfffKO)=
tókorzóstanie=wóbranego=środowiska=programistócznego=
do=zapisaniaI=uruchomienia=i=testowania=programu=EffKO)=

N=

Sa=

Tworzenie=
informacji=
horzóstanie=
z=informacji=

waprojektowanie=bazó=danóch=i=wókorzóstanie=do=jej=
realizacji=sóstemu=bazó=danóch=EfffKP)=
wastosowanie=metod=wószukiwania=i=przetwarzania=
informacji=w=relacójnóch=bazach=danóch=EffK4)=

SS=

Sb=

Tworzenie=
informacji=
horzóstanie=
z=informacji=

waprojektowanie=bazó=danóch=i=wókorzóstanie=do=jej=
realizacji=sóstemu=bazó=danóch=EfffKP)=
wastosowanie=metod=wószukiwania=i=przetwarzania=
informacji=w=relacójnóch=bazach=danóch=EffK4)=

RN=

Sc=

Tworzenie=
informacji=
horzóstanie=
z=informacji=

waprojektowanie=bazó=danóch=i=wókorzóstanie=do=jej=
realizacji=sóstemu=bazó=danóch=EfffKP)=
wastosowanie=metod=wószukiwania=i=przetwarzania=
informacji=w=relacójnóch=bazach=danóch=EffK4)=

4U=

Sd=

Tworzenie=
informacji=
horzóstanie=
z=informacji=

waprojektowanie=bazó=danóch=i=wókorzóstanie=do=jej=
realizacji=sóstemu=bazó=danóch=EfffKP)=
wastosowanie=metod=wószukiwania=i=przetwarzania=
informacji=w=relacójnóch=bazach=danóch=EffK4)=

4M=

=

=



fnformatóka= U=
=
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=

moziom=rozszerzonó=

NK lpis=arkusza=
bgzamin=maturalnó=z=informatóki=na=poziomie=rozszerzonóm=składał=się=z=dwóch=częściK=hażda=

z=części= zawierała= trzó= zadaniaK= Część= pierwsza= polegała= na= rozwiązówaniu= zadań= bez= korzóstania=
z=komputeraK= t= części= drugiej= zdającó= rozwiązówał= zadania= przó= użóciu= komputera= i= wóbranóch=
wcześniej=przez=siebie=narzędzi=Ejęzók=programowaniaI=programó=użótkowe)K==
=

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

iiczba=zdającóch= OSN=

wdającó=
rozwiązującó=zadania=
w=arkuszu=w=wersji=
standardowej=

z=liceów=ogólnokształcącóch= NUP=
z=liceów=profilowanóch= M=
z=techników= TU=
z=liceów=uzupełniającóch= M=
z=techników=uzupełniającóch= M=
ze=szkół=publicznóch= ORS=
ze=szkół=niepublicznóch= R=
ze=szkół=na=wsi= P=
ze=szkół=w=miastach=do=OM=tósK=mieszkańców= PT=
ze=szkół=w=miastach=od=OM=tósK=do=NMM=tósK=mieszkańców= TS=
ze=szkół=w=miastach=powóżej=NMM=tósK=mieszkańców= N4R=
kobietó= ON=
mężczóźni= O4M=

=

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

w=egzaminu=zwolniono=N=osobę=–=laureataLfinalistę=llimpiadó=fnformatócznejK==

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

wdającó=
rozwiązującó=zadania=
w=arkuszach=w=wersji==
dostosowanej=

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

= lgółem= M=
=

ao= egzaminu= przóstąpili= również= absolwenci= z= lat= ubiegłóchI= którzó= dotóchczas= nie= uzóskali=
świadectwa=dojrzałościI=oraz=tacóI=którzó=uzóskali=świadectwo=dojrzałości=we=wcześniejszóch=latachI=
a=w= maju= OMN4= rK= przóstąpili= ponownie= do= egzaminu= maturalnego= w= celu= podwóższenia= wóniku=
egzaminacójnego=albo=uzóskania=wóniku=z=informatóki=jako=nowego=przedmiotuK==

=



9= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=O0N4=

=

=

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

Termin=egzaminu= OM=maja=OMN4=rK=

Czas=trwania=egzaminu=dla=arkusza=standardowego= Część=fW=9M=minut=
Część=ffW=NRM=minut=

iiczba=szkół= T4=
iiczba=zespołów=egzaminatorówG= N=
iiczba=egzaminatorówG= NT=
iiczba=obserwatorówN=E§=N4P)= M=
iiczba=
unieważnieńN=

w=przópadkuW=
§=99=ustK=N= stwierdzenia=niesamodzielnego=

rozwiązówania=zadań=przez=zdającego= M=

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

M=

zakłócenia=przez=zdającego=prawidłowego=
przebiegu=części=egzaminu=w=sposób=
utrudniającó=pracę=pozostałóm=zdającóm=

M=

§=99=ustK=O= stwierdzenia=podczas=sprawdzania=pracó=
niesamodzielnego=rozwiązówania=zadań=
przez=zdającego=

M=

§=N4S=ustK=P= stwierdzenia=naruszenia=przepisów=
dotóczącóch=przeprowadzenia=egzaminu= M=

iiczba=wglądówN=E§=NMT)= N=
=

Gaane=dotóczą=obu=poziomów=egzaminu=Epodstawowego=i=rozszerzonego)=łącznie=w=całóm=lkręguK=

                                                             
N= ka=podstawie= rozporządzenia= jinistra= bdukacji= karodowej= z=dnia= PM= kwietnia= OMMT= rK= w= sprawie= warunków= i=sposobu=
ocenianiaI=klasófikowania=i=promowania=uczniów=i=słuchaczó=oraz=przeprowadzania=sprawdzianów=i=egzaminów=w=szkołach=
publicznóch=EazKrK=nr=UPI=pozK=RSOI=ze=zmK)=



fnformatóka= NM=
=

=

=

4K modstawowe=dane=statóstóczne=
tóniki=zdającóch===

 

tókres=NK=oozkład=wóników=zdającóch=

=

Tabela=4K= tóniki=zdającóch=–=parametró=statóstóczne==

iiczba=
zdającóch=

jinimum=
EBF==

jaksimum=
EBF=

jediana=
EBF=

jodalna=
EBF=

Średnia=
EBF=

ldchólenie=
standardowe=

EBF=

OSN= 4= NMM= RM= 4S= ROI9U= O4ITR=
=

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



NN= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=O0N4=

=

=

moziom=wókonania=zadań==

Tabela=RK= moziom=wókonania=zadań=

kr==
zadK=

lbszar==
standardów= pprawdzana=umiejętność=

moziom=
wókonania=

zadania==
EBF=

Na= tiadomości==
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch==
i=algorótmów=EfK4)= UR=

Nb= tiadomości==
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch==
i=algorótmów=EfK4)= 4M=

Nc= tiadomości==
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch==
i=algorótmów=EfK4)= RT=

Oa= tiadomości==
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch==
i=algorótmów=EfK4)= R4=

Ob= tiadomości==
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch==
i=algorótmów=EfK4)= SN=

Oc= tiadomości==
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch==
i=algorótmów=EfK4)= 49=

Pa= tiadomości==
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch==
i=algorótmów=EfK4)= T9=

Pb= tiadomości==
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch==
i=algorótmów=EfK4)= P4=

Pc= tiadomości==
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch==
i=algorótmów=EfK4)= UM=

Pd= tiadomości==
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch==
i=algorótmów=EfK4)= RM=

Pe= tiadomości==
i=rozumienie=

wnajomość=podstawowóch=technik=algorótmicznóch==
i=algorótmów=EfK4)= TO=

4a=

horzóstanie=
z=informacji=
Tworzenie=
informacji=

jodelowanie=zjawisk=i=procesów=z=różnóch=dziedzin=żócia=
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i=nauczócieliK= ptąd= wónikają= problemó= zdającóch= w= korzóstaniu= z= jęzóka= specóficznego=
dla=przedmiotuK= kawet= jeśli= rozumieją= pojęcie= intuicójnieI= to= nie= potrafią= w= zwięzłó= sposób= go=
wójaśnić=czó=zdefiniowaćK==

=

=
mrzókład=NRW=moprawnaI=intuicójna=odpowiedź=w=zadaniu=Pa=

=



fnformatóka= OM=
=

=

=
mrzókład=NSW=BŁĘakb=odpowiedź=w=zadaniu=Pa=

=

=
mrzókład=N7W=BŁĘakb=odpowiedź=w=zadaniu=Pa=

=
mozostałe=punktó=w=zadaniu=PK=bółó=zadaniami=zamkniętómi=i=nie=sprawiałó=zdającóm=

większóch=trudności=Epoziom=wókonaniaW=od=SNB=do=9PB)K==

wadanie= 4I= którego= treść= nawiązuje= do= sótuacji= praktócznejI= werófikowałoI= czó=
zdającó= przóstępuje= do= rozwiązania= postawionego= w= treści= zadania= problemu= w= sposób=
planowóI= czó=poprawnie=dobiera=właściwó=program=Eużótkowó= lub=własnoręcznie= napisanó)=
do=rozwiązówanego=zadaniaK=kajprostszóm=narzędziemI= jakim=można=bóło=posłużyć=się=przó=
rozwiązówaniu= tego= zadaniaI= bół= arkusz= kalkulacójnóK= tókonując= obliczenia= przó= pomocó=
wbudowanóch=funkcji=lub=zaprojektowanóch=formułI=zdającó=wókorzóstówał=zdobótą=wiedzę=
i= umiejętności= do= rozwiązania= zadaniaI= obrazując= graficznie= informacje= adekwatnie= do= ich=
charakteruK=

molecenia=a)=i=b)=nie=sprawiałó=większóch=kłopotów=Epoziom=wókonaniaW=UMB=i=TOB)K=
Główną= trudnością= przó= rozwiązaniu= zadania= bóło= utworzenieI= w= poleceniu= cI= zestawienia=
obrazującego= liczbę= działek= w=określonóch= przedziałach= podatkowóch= i= przógotowanie=
wókresu=ilustrującego=to=zestawienie=Epoziom=wókonaniaW=O9B)K==

wadanie=to=można=bóło=rozwiązać=na=kilka=sposobówI=npK=najprostszóm=rozwiązaniem=
Edla=osób=nieznającóch=zaawansowanóchI= wbudowanóch= funkcji)= bóło= posortowanie=działek=
według= wielkości=podatku= i= zliczenie= „ręcznie”= liczbó= działek= w= określonóch= przedziałachK=
jożna= bóło= również= skorzóstać= z= funkcji= w= arkuszu= kalkulacójnómW= liczKjeżeliE)= lub=
liczKwarunkiE)K=
=



ON= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=O0N4=

=

=
mrzókład=N8W=moprawne=rozwiązanie=wókorzóstujące=„ręczne”=obliczanie=liczbó=działek=

=

=
mrzókład=N9W=moprawne=rozwiązanie=zadania=z=zastosowaniem=wbudowanóch=funkcji=

=
gak= co= rokuI= najtrudniejsze= okazało= się= zadanie= programistóczneI= któróm= bóło= zadanie= RK=

pprawdzało=onoI=czó=zdającó=formułuje=informatóczne= rozwiązanie=problemu=przez=dobór=algorótmu=
oraz=odpowiednich=struktur=danóch=i=realizuje=je=w=wóbranóm=jęzóku=programowaniaK=
wadanie=to=miało=najwóższą= frakcję= opuszczeńK=kieliczni= zdającóI= którzó=podjęli=próbę= rozwiązania=
tego=zadaniaI=rozwiązówali=je=poprawnie=i=radzili=sobie=z=określeniem=w=podpunkcie=aI=które=liczbó=są=
swoją=wielokrotnością=Epoziom=wókonaniaW=NMB)K=
=

=
mrzókład=OMW=moprawna=funkcja=sprawdzająca=wielokrotności=liczb=

=

t= części= rozwiązań= zdającó= pomijali= faktI= że= druga= liczba= może= bóć= wielokrotnością=
pierwszejI=ale=też=pierwsza=liczba=może=bóć=wielokrotnością=drugiejK=

=
mrzókład=ONW=oozwiązanie=nieuwzględniające=wzajemnej=wielokrotności=liczb===



fnformatóka= OO=
=

=

Trudne=dla=zdającóch=okazało=się=polecenie=b)I=w=któróm=należało=sprawdzićI=które=paró=liczb=są=
względnie= pierwszeK= jimo= podpowiedzi= w= zadaniu= Echodziło= o= paró= liczbI= któróch= kta= Z= N)=
górowałó=błędne=rozwiązania=Epoziom=wókonaniaW=OB)K=

=

=
mrzókład=OOW=moprawna=funkcja=obliczająca=kta=dwóch=liczb=

=

=
mrzókład=OPW=cragment=poprawnego=rozwiązania=zadania=Rb=wókorzóstującego=funkcję=kta=

=

kajsłabiej=wópadło=polecenie=c)I=w=któróm=zdającó=nie=radzili=sobie=z=obliczaniem=sumó=cófr=
Epoziom=wókonaniaW=NB)K==

=
mrzókład=O4W=moprawna=funkcja=obliczająca=sumę=cófrK=

=
=

wadanie= S= bóło= zadaniem= bazodanowóm= i= sprawdzało= stosowanie= metod= wószukiwania=
i=przetwarzania=informacji=w=relacójnóch=bazach=danóchK=

tiększość= absolwentów= podjęła= próbę= rozwiązania= zadaniaK= gednak= zadanie= sprawiało= wiele=
trudnościK=ao=wókonania=poleceń=a)=i=b)=wóstarczółó=elementarne=umiejętności=z=zakresu=baz=danóch=
Epoziom= wókonaniaW= SSB= i= RNB)I= a= błędóI= jakie= zdającó= popełniali= w= tóch= punktachI= wónikałó=
z=niedoczótania= treści= lub= nieprawidłowego= określenia= króterium= wószukiwaniaK= wnamienne= jest=
jednak= toI=że=dość= często= zdającó=nie=potrafili= zawęzić= wóników=wószukiwania= do=N= rekorduI= tólko=
wóświetlali= całą= listę= Ebrak= umiejętności= stosowania= selekcji= poziomej)K= hłopot= sprawiało= także=
skonstruowanie= wórażenia= obliczającego= liczbę= dzieci= przójętóch= ponad= limit= Epoziom= wókonaniaW=
4TB)K= wdającóI= którzó= podjęli= się= rozwiązania= punktu= d)I= radzili= sobie= wóświetlając= liczbę= miejsc=
w=przedszkolu=oraz=liczbę=przójętóch=dzieciK=oóżnice=wóliczali==„ręcznie”K=
=



OP= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=O0N4=

=

=
mrzókład=ORW=oozwiązanie=poprawneK=mrzókład=braku=zastosowania=selekcji=poziomej=w=rozwiązaniuK=

=



fnformatóka= O4=
=

=

moziom=rozszerzonó=

wadanie 1W Korale (8 pktF 
oozważamó= następującą= rekurencójną= procedurę= horaleI= której= parametrem= jest= dodatnia= liczba=
całkowita=nK=

Korale(nF 
NK geżeli=n=Z=NI=to==

NKNK nawlecz=czarnó=koralik=na=prawó=koniec=sznurkaI=
NKOK zakończ=działanie=proceduróK=

OK geżeli=n=jest=parzósteI=to=
OKNK wókonaj=Korale(n/2FI=
OKOK nawlecz=białó=koralik=na=prawó=koniec=sznurkaI=
OKPK zakończ=działanie=proceduróK=

PK geżeli=n=jest=nieparzósteI=to=
PKNK wókonaj=Korale((n-1F/2FI=
PKOK nawlecz=czarnó=koralik=na=prawó=koniec=sznurkaI=
PKPK zakończ=działanie=proceduróK=

=
wadanie= sprawdzało= znajomość= pojęcia= algorótmu= rekurencójnego= i= rozmienia= w= nim=

mechanizmów=przekazówania=parametrówK==

t=poleceniu=a=zadaniem=zdającóch=bóło=przeanalizowanie=algorótmu=rekurencójnego=zapisanego=
w=pseudokodzie= dla= zapisanóch= w= tabeli= danóch= wejściowóchK= tiększość= bez= problemu= poradziła=
sobie=z=tóm=zadaniem=Epoziom=wókonaniaW=URB)K=

=
mrzókład=OSW=moprawne=rozwiązanie=zadania=Na=

molecenie= b)= sprawdzało= umiejętność= obliczania= złożoności= zaprezentowanego= algorótmu=
i=polegało=ono=policzeniu=przez=zdającóch=liczbó=wówołań=rekurencójnóch=proceduró=dla=danej=liczbó=
nK=jaturzóści=Enawet=bez=znajomości=i=użówania=pojęcia=logarótmu)=potrafili=opisać=zależność=międzó=
liczbą= n= a= liczbą= wówołań= proceduróI= słabiej= poradzili= sobie= z= uzasadnieniem= Epoziom= wókonaniaW=
4MB)K==



OR= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=O0N4=

=

=
mrzókład=O7W=oozwiązanie=zadania=Nb=

=
mrzókład=O8W=oozwiązanie=zadania=Nb=

=
mrzókład=O9W=oozwiązanie=zadania=Nb=

=

mrzókład=PMW=oozwiązanie=zadania=Nb=

=



fnformatóka= OS=
=

=

mojawiałó= się= także= błędne= odpowiedzi= W= = lub= = -= odpowiednio= zaokrąglone=

w=zależności=od=parzóstości=liczbó=nK=

=
mrzókład=PNW=BŁĘakb=rozwiązanie=zadania=Nb=

molecenie= c)= sprawdzało= umiejętność= zamianó= algorótmu= rekurencójnego= na= iteracójnó=
Epoziom=wókonaniaW=RTB)K=Te=osobóI=które=rozwiązałó=poprzednie=dwa=poleceniaI=nie=miałó=problemu=
z=rozwiązaniem= tego= punktuK= tśród= rozwiązań= zdającóch= pojawiałó= się= również= ciekaweI= trochę=
zaskakujące=rozwiązania=EnpK=pamiętanie=kolejnóch=ciągów=koralików=jako=napisów=w=tablicó)K==

moniżej= przedstawiono= kilka= przókładowóchI= poprawnóch= rozwiązańK= gednóm= ze= sposobów=
rozwiązania=zadania=bóło=nawlekanie=koralików=na= lewó=koniec=sznurkaK=gednak=przó=tóm=podejściu=
do=rozwiązania=należało=zwrócić=uwagę=na=warunek=zakończenia=pętliK==

=
mrzókład=POW=moprawne=rozwiązanie=zadania=Nc=z=wórażeniem=dopóki=En>ZNF=



OT= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=O0N4=

=

=
mrzókład=PPW=moprawne=rozwiązanie=zadania=Nc=z=wórażeniem=dopóki=Ei>MF=

=
mrzókład=P4W=moprawne=rozwiązanie=zadania=Nc=z=wórażeniem=dopóki=En>MF=

Ciekawóm=rozwiązaniem=bóło=potraktowanie=sznura=korali=jako=napisuK=t=takim=rozwiązaniu=
bardzo=istotna=bóła=kolejność= sklejania=napisówK=Część= zdającóch=zauważyłaI=że=podczas=doklejania=
kolejnóch=znaków=do=napisu=z=prawej=stronó=końcowó=napis=należó=odwrócićI=abó=uzóskać=wómaganó=
ciąg=białóch=i=czarnóch=koraliK==



fnformatóka= OU=
=

=

=
mrzókład=PRW=mrzókład=z=doklejaniem=znaków=z=prawej=stronó=i=obracaniem=napisu=wónikowego=

=
mrzókład=PSW=mrzókład=doklejania=znaku=z=lewej=stronó=bez=potrzebó=końcowego=odwracania=napisu=wónikowegoK=

aodatkowo=w=obu=powóższóch=przókładach=zdającó=słusznie=zauważóliI=że=zapis=w=warunku=
pętliW= while= En>N)=powodujeI=że=po= jej=zakończeniu=należó=do=sznurka=dodać=czarnó=koralikK=gednak=
zdarzałó=się=rozwiązaniaI=w=któróch=część=zdającóch=pomijała=ten=istotnó=elementK==

Częstóm=błędem= zdającóch= bóło= zastosowanie= w=pętli= dwóch= instrukcji= warunkowóch= „if”I=
zamiast= jednej= instrukcji= ifJelseI= co= skutkowało= złą= kolejnością= koralików= na= końcu= sznurkaK=
t=poniższóm=przókładzie=po=kilku= iteracjach=gdó=n=będzie=już=równe=OI=wtedó=w=pętli=while=zostanie=



O9= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=O0N4=

=

wókonana= pierwsza= instrukcja= warunkowa= i= po= wójściu= z= niej= n= będzie =równe =NI =zatem =zostanie =
wókonówana=druga=instrukcja=warunkowaI=czóliW=nawlekamó=czarnó=koralikK=mo=zakończeniu=działania=
pętli=while=ponownie=nawlekanó=jest=czarnó=koralik=Epojawiają=się=więc=dwa=czarne=korale=na=końcu)K=

=
mrzókład=P7W=wła=kolejność=korali=EO=czarne=na=końcuFK=

mojawiałó=się=także=rozwiązania=pokazujące=całkowitó=brak=zrozumienia=treści=zadania=i=poleceniaW==

=
mrzókład=P8W=Błędnie=rozwiązane=zadanie=przez=zdającego=

=

=



fnformatóka= PM=
=

=

wadanie 2W Bisekcja (S pktF 
Bisekcja=jest=jedną=z=metod=szukania=przóbliżenia=miejsca=zerowego=funkcji=rzeczówistej= I=ciągłej=
w=zadanóm=przedziale= =i=o=wartościach=mającóch=różne=znaki=na=końcach=przedziałuK==

Algorótm= bisekcji= oblicza= wartości= funkcji= na= obu= końcach= przedziałuI= oraz= w= jego= środkuI=
=tjK= dla= K= geżeli= wartość= funkcji= w=środku= przedziału= jest= zeremI= to= x= jest= szukanóm= miejscem=

zerowóm=tej=funkcjiK=t=przeciwnóm=przópadku=zawęża=się=przedział= =do=przedziału= =
lub= =takI=abó=na=końcach=tego=nowego=przedziału=wartości=funkcji=znowu=miałó=różne=znakiK=
tszóstkie=opisane=czónności=powtarza=sięI=aż=do=znalezienia=miejsca=zerowego=lub=do=zmniejszenia=się=
długości=analizowanego=przedziału=poniżej=zadanej=dokładności d=–=wówczas=wónikiem=jest=środek=
ostatniego=przedziałuK=

wadanie=sprawdzało=znajomość=technik=algorótmicznóchI=w=tóm=metodó=dziel=i=zwóciężaj=oraz=
metodó=wóznaczania=miejsc=zerowóch=funkcjiK=wdającó=podejmowali=próbó=rozwiązówania=zadaniaK=

modpunkt=a)=polegał=na=analizie=opisanego=algorótmu=bisekcji=dla=wóbranej=funkcji=oraz=przedziałuK==
=

=
mrzókład=P9W=moprawne=rozwiązanie=zadania=Oa=

wadanie= nie= sprawiło= dużego= problemu= zdającómI= jednak= spora= część= popełniała= błędó=
rachunkowe=Epoziom=wókonaniaW=R4B)K==

moprawność=rozwiązania=polecenia=b=Epoziom=wókonaniaW=SNB)=bóła=powiązana=z=właściwóm=
zrozumieniem=i=rozwiązaniem=polecenia=a)K==

=
mrzókład=4MW=moprawne=rozwiązanie=zadania=ObK=



PN= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=O0N4=

=

lstatnie= polecenie= sprawdzało= umiejętność= zaprojektowania= algorótmuI= któró= poda=
przóbliżenie= miejsca= zerowego= funkcji= = w= przedziale= I= przó= zadanej= dokładności= dK=
tiększość=zdającóch=podjęła=próbę=rozwiązania=tego=punktuI=jednak=część=zdającóch=popełniała=błędó=
w=rozwiązaniu=Epoziom=wókonaniaW=49B)K==

kajczęstszóm=pojawiającóm=się=błędem=bóło=niewłaściwe=wórażenie=logiczne=w=pętliK=wamiast=
porównówania= wartości=bezwzględnej=z= wartości=funkcji= z= zadaną= dokładnością= Ewhile=Eabs= fEx)>d)=
{KKK})=porównówano=ostatnie=przóbliżenie=miejsca=zerowego=z=zadaną=dokładnością=Ewhile=Ex>d)={KKK})K=

tóstępowałó= głównie= dwa= sposobó= rozwiązania= zadaniaK= Bardzo= wiele= prac= zawierało=
rozwiązania=iteracójneI=w=któróch=w=pętli=dokonówano=aktualizacji=krańców=przedziałuK=

=
mrzókład=4NW=oozwiązanie=iteracójne=zadania=Oc=

=
mrzókład=4O=oozwiązanie=iteracójne=zadania=Oc=



fnformatóka= PO=
=

=

Część= zdającóch= wóbrało= podejście= rekurencójneI= z= różnie= zapisówanómi= warunkami= zakończenia=
wówołań=rekruencójnóchK=

=
mrzókład=4PW=oekurencójne=rozwiązanie=zadania=Oc=

=

mrzókład=44W=oekurencójne=rozwiązanie=zadania=Oc=



PP= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=O0N4=

=

ka=końcu=przedstawione=są=dwa=przókładó=„informatócznej=prozó”=–=nadal=i=takie=rozwiązania=
pojawiają= się= wśród= maturzóstówK= mierwsze= rozwiązanie= jest= poprawneI= w= drugim= wóraźnie= widać=
problemó=z=zapisem=algorótmuK=

=
mrzókład=4RW=oozwiązanie=poprawne=zadania=Oc=„prozą”K=

=
mrzókład=4SW=BŁĘakb=rozwiązanie=„prozą”=zadania=Oc==

=
wadanie 4K cerma (9 pktF 

mani=Binarna=została=właścicielką=kurzej=fermóI=na=której=znajduje=się=O00=kur=niosekK=hilogram=paszó=
kosztuje=NI9=złI=a=jedna=kura=zjada=przez=całó=dzień=0IO=kg=paszóK==

oozważmó=okres=hodowli=trwającó=sto=osiemdziesiąt=dniK=ani=są=ponumerowane=od=N=do=NU0K=mierwsza=
niedziela=przópada=siódmego=dniaK==

Codziennie= w= południeI= z wyjątkiem niedzielI= każda= kura= znosi= N= jajko= i= tego= samego= dnia= pani=
Binarna=sprzedaje=je=w=cenie=M,9 zł=za=sztukęK=

t= okolicach= fermó= grasuje= lisI= któró= w= każdó= nieparzóstó= dzieńI= po= zmroku= Epo= posiłku= kurI= po=
zniesieniu=i=ewentualnóm=sprzedaniu=jajek)=zmniejsza=liczbę=kur=o=2 sztuki narazK==



fnformatóka= P4=
=

=

Co= 3M dni= Ew= dniu= trzódziestómI= sześćdziesiątóm= itdK)= ranoI= przed= posiłkiem= kurI= pani= Binarna=
powiększa=stado=kur=o=2MB,=kupując=kolejne=kuró=na=giełdzie=Eliczba=kupionóch=kur=zaokrąglamó=w=dół=
do=liczbó=całkowitej)I=po=18 zł=za=sztukęK=

Biorąc= pod= uwagę= podane= założenia= i= wókorzóstując= dostępne= narzędzia= informatóczneI= wókonaj=
poniższe= poleceniaK= ldpowiedzi= do= podpunktów= a)I= b)I= c)= zapisz= w= kolejnóch= wierszach= pliku=
tekstowego= zadanie4KtxtK= tókresI= o= któróm= mowa= w= podpunkcie= d)I= utwórz= w= oddzielnóm= plikuK=
ldpowiedź=do=każdego=podpunktu=poprzedź=literą=oznaczającą=ten=podpunktK=
=

wadanie= czwarte= miało= charakter= sómulacójnóI= w= któróm= dla= zadanóch= warunków=
początkowóch= oraz= podanóch= zależności= należało= dokonać= sómulacji= cóklicznie= powtarzającóch=się=
wódarzeńK= wadania= tego= tópu= coraz= częściej= pojawiają= się= na= poziomie= rozszerzonóm= egzaminu=
maturalnego=z=informatókiK=

hluczowóm= krokiem= w=kierunku= rozwiązania= wszóstkich= podpunktów= jest= zasómulowanie=
procesu=opisanego=w=zadaniu= Erozpisanie= szczegółowo=wódarzeń= z= każdego=dnia=na= fermie)I= co=bez=
większóch=trudności=można=zrobić=przó=pomocó=arkusza=kalkulacójnegoK=kastępnie=z=wókorzóstaniem=
odpowiednik= funkcji= logicznóch= i= arótmetócznóch= można= bóło= wódobóć= informacje= wómagane=
w=rozwiązaniach=punktów=aI=b=i=c=oraz=wókonać=wókres=w=punkcie=dK==

jaturzóściI=którzó=pokusili=się=w=swoich=rozwiązaniach=o=„skrótó=móślowe”I=często=popełniali=
błędó= w=obliczeniach= i= stąd= otrzómówali= zero= punktów= w= poleceniu= b= Epoziom= wókonaniaW= PTB)=
i=poleceniu=c=Epoziom=wókonaniaW=4PB)K===
=

=
mrzókład=47W=cragment=poprawnego=zapisu=kolejnóch=kroków=sómulacji=

gedna=błędne=zapisó=warunków=zadania= Ekolejnóch=kroków=sómulacji)=nie=przekreślałó=szans=
zdającóch=na=otrzómanie=punktów=za=polecenie=a=Epoziom=wókonaniaW=SNB)=oraz=polecenie=d=Epoziom=
wókonaniaW= TMB)K= Część= zdającóchI= którzó= poprawnie= rozwiązali= podpunkt= pierwszó= zadaniaI=
wpisówała= do= pliku= tekstowego= złą= odpowiedźK= Błąd= polegał= na= podaniu= w= odpowiedzi= numeru=
wiersza=z=arkusza=kalkulacójnego=zamiast=numeru=wiersza= ich=obliczeń=Epodawali=P4=wierszI=zamiast=
PP=dnia)K==

=



PR= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=O0N4=

=

wadanie 5K Ciekawe napisy (1M pktF 

t=pliku=kAmfpKTuT=w=oddzielnóch=wierszach=znajduje=się=1 MMM=napisów=o=długościach=od=2=do=25=
znakówK=hażdó=napis=składa=się=z=wielkich=liter=alfabetu=łacińskiegoK=

tókorzóstując= dostępne= narzędzia= informatóczneI= daj= odpowiedzi= do= poniższóch= podpunktówK=
ldpowiedzi=zapisz=w=kolejnóch=wierszach=pliku=wAaAkfbRKTuTI=a=każdą=poprzedź=literą=oznaczającą=
ten=podpunktK==

a) kapis= pierwszó= to= taki= napisI= w= któróm= suma= kodów= ApCff= jest= liczbą= pierwsząK= mrzókładowoI=
suma=kodów=ApCff=w=napisie=ABB=wónosi=N9T=i=jest=liczbą=pierwsząI=co=oznaczaI=że=napis=ABB=jest=
napisem=pierwszómK=modajI=ile=jest=napisów=pierwszóch=w=pliku=kAmfpKTuTK==

b) kapis= rosnącó= to= taki= napisI= w= któróm= kod= ApCff= każdej= kolejnej= literó= jest= większó= od= kodu=
poprzedniejK=modaj=wszóstkie=napisó=rosnące=wóstępujące=w=pliku=kAmfpKTuTK=

c) tópisz=napisó=z=pliku=kAmfpKTuTI=które=wóstępują=w=nim=więcej=niż=jeden=raz=Ekażde=takie=słowo=
wópisz=tólko=raz)K=

=
wadanie= miało= charakter= programistócznóI= ale= w= treści= nie= wómagano= wprostI= abó= rozwiązanie=

bóło= uzóskane= przó= pomocó= samodzielnie= napisanego= programu= komputerowegoK= momimo= tego=
większość=zdającóch=pisało=program=w=wóbranóm=przez=siebie=jęzóku=programowaniaK=

oozwiązanie= polecenia= a)= polegało= na= zamianie= kolejnóch= liter= napisu= na= kodó= ApCffI=
zsumowaniu=otrzómanóch=liczb= i=zastosowaniu=algorótmu=sprawdzającegoI=czó=otrzómana=suma=jest=
liczbą=pierwszą=Epoziom=wókonaniaW=POB)K==

moniżej= przedstawiamó= przókładowe= fragmentó= rozwiązania= zdającegoI= któró= w= osobnóch=
funkcjach=sumował=kodó=ApCff=znaków=z=zadanego=napisu=wI=a=następnie=drugą=funkcją=sprawdzałI=
czó=zadawana=liczba=n=jest=pierwszaK=Te=dwie=funkcje=zostałó=wókorzóstane=do=sprawdzenia=napisów=
znajdującóch=się=w=plikuK=

=

=
mrzókład=48W=awie=funkcje=niezbędne=do=rozwiązania=zadania=Ra=

=



fnformatóka= PS=
=

=

=
mrzókład=49W=cragment=poprawnego=rozwiązania=zadania=Ra=wókorzóstującó=powóższe=funkcje=

=
t= podpunkcie= b)= Epoziom= wókonaniaW= P4B)= należało= sprawdzićI= któró= napis= jest= napisem=

rosnącómI= to= znaczó= czó= każdó= kolejna= litera= w= napisie= jest= większa= od= poprzedniej= w= sensie=
leksókograficznómK= ao= rozwiązania= zadania= wóstarczóła= umiejętność= porównówania= kolejnóch=
znaków=w=napisieK=

=
mrzókład=RMW=moprawnie=skonstruowana=funkcja=do=zadania=Rb=

=
mrzókład=RNW=oozwiązanie=zadania=Rb=

molecenia=a)=Epoziom=wókonaniaW=POB)=oraz=c)=Epoziom=wókonaniaW=4OB)I=to=tópowo=szkolne=zadaniaI=
które=często=pojawiałó=się=w=zadaniach=na=egzaminach=maturalnóch=w=poprzednich=latach=Ezarówno=w=
pierwszejI= jak= i= drugiej= części= egzaminu)K= molecenie= b)= wómagało= zastanowienia= się=



PT= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=O0N4=

=

i=zaimplementowania= Enietrudnego)=algorótmuI= jednak=bół= to=podpunkt=najczęściej=opuszczanó=przez=
zdającóchK==
=
wadanie= S= bóło= zadaniem= bazodanowómK= pprawdzało= zastosowanie= metod= wószukiwania=
i=przetwarzania=informacji=w=relacójnóch=bazach=danóch=z=wókorzóstaniem=różnóch=technik=i=narzędziK=
tiększość= zdającóch= rozwiązówała= zadanie= za= pomocą= sóstemu= zarządzania= bazami= danóchI= ale=
pojawiałó=się=też=rozwiązania=w=arkuszu=kalkulacójnómK==

kajmniej= problemów= sprawiałó= zapótania= w= poleceniu= a= oraz= bK= t=pierwszóm= należało= wóbrać=
sześcioletnie= dziewczónkiI= które= na= liście= preferencji= mają= mrzedszkole= nr= TR= Epoziom= wókonaniaW=
TNB)K==

=
mrzókład=ROW=mrzókład=poprawnie=skonstruowanej=kwerendó=do=zadania=Sa=

waś=w=drugim=poleceniu=Epoziom=wókonaniaW=UNB)=należało=podać=imiona= i=nazwiska=P=dzieciI=które=
na=liście=preferencji=mają=dokładnie=po=P=przedszkolaW=

=
mrzókład=RPW=mrzókład=poprawnie=skonstruowanej=kwerendó=do=zadania=Sb=

mozostałe=dwa=polecenia=sprawiłó=zdającóm=najwięcej=trudnościK=molecenie=c=można=bóło=rozwiązać=na=
wiele= sposobówK= kajprostszóm= rozwiązaniem= bóło= utworzenie= kwerendó= krzóżowej= Enazwó=
przedszkoli= w= wierszachI= preferencje= w= kolumnachI= liczba= dzieci= jako= wartości)I= a= następnie=
sprawdzenieI= w= któróch= przedszkolach= na= drugiej= i= trzeciej= preferencji= nie= bóło= chętnóch= Epoziom=
wókonaniaW=4TB)K=



fnformatóka= PU=
=

=

=
mrzókład=R4W=mrzókład=kwerendó=krzóżowej=do=zadania=ScK=

tięcej= trudności= sprawiło= zdającóm= polecenie= dI= w= któróm= bóło= tu= zdecódowanie= najmniej=
poprawnóch= rozwiązańI= bół= to= też= podpunkt= najczęściej= opuszczanó= Epoziom= wókonaniaW= 44B)K=
t=zadaniu= należało= obliczóć średnią= liczbę= chętnóch= dzieci= na= miejsce= oraz= podać= informacje= o= P=
przedszkolachI= dla= któróch= liczba= chętnóch= dzieci= jest= najmniejszaK= fstotną= trudność= stanowiło=
zbudowanie= odpowiedniego= wórażeniaI= które= wóznaczó= średnią= liczbę= chętnóch= dzieci= na= jedno=
miejsce=oraz=odpowiednie=grupowanie=i=zliczanieW==

=
mrzókład=RRW=moprawnie=zbudowana=kwerenda=do=zadania=Sd=ze=skonstruowanóm=wórażeniemK=

=

=
mrzókład=RSW=honstrukcja=wórażenia=do=powóższego=rozwiązania=zadania=SdK=

 

 



P9= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=O0N4=

=

PK tnioski=i=rekomendacje=

hluczową= dziedziną= informatóki= jako= przedmiotu= ogólnokształcącego= jest= algorótmikaK=
wagadnienia= algorótmiczne= pojawiają= się= we= wszóstkich= standardach= egzaminacójnóch= Estandardó=
mówią= zarówno= o=znajomości= pewnóch= algorótmówI= jak= i= umiejętności= ich= konstruowaniaI=
analizowania= i= stosowania)K= te= współczesnóm= świecie= obserwujemó= zjawisko= nazówane= czasem=
„algorótmizacją”= naukiK= Coraz= więcej= dziedzin= opisuje= i=charakterózuje= badane= procesó= i= zjawiska=
w=sposób= algorótmicznó= Edotóczó= to= nie= tólko= kierunków= ścisłóch= i= technicznóch;= sztandarowóm=
przókładem= może= bóć= npK= biologia= molekularna)K= Akademickie= i= korporacójne= ośrodki= badawcze=
różnóch= branż= potrzebują= coraz= więcej= specjalistów= potrafiącóch= programować= oraz= swobodnie=
posługiwać= się= terminologią= algorótmicznąK= Tegorocznó= egzamin= maturalnó= Ena= obu= poziomach)=
sprawdzał=umiejętności=i=wiedzę=z=zakresu=algorótmiki=w=dwóch=pierwszóch=zadaniach=arkusza=f=oraz=
umiejętność= konstruowania= algorótmów= wraz= z= tworzeniem= w= oparciu= o= nie= programów=
komputerowóch= w= drugim= zadaniu= arkusza= ffK= tóniki= tóch= zadań= w= części= praktócznej= są= niższe=
od=średnich=wóników=całego=egzaminu=Eszczególnie=na=poziomie=podstawowóm)I=co=po=części=wónika=
ze= stosunkowo= małego= nacisku= na= te= zagadnienia= w=szkołachI= a= także= z= faktuI= że= są= to= temató=
stosunkowo= trudneK= fnnóm= powodem= niepowodzenia= bóło= oddawanie= do= ocenó= przez= zdającóch=
wółącznie=plików=tekstowóch=z=odpowiedziami=Eprawidłowómi>)I=pomijając=pliki=źródłowe=Enie=tólko=
w= zadaniach= programistócznóch)K= pkutkowało= to= przóznaniem= im= przez= egzaminatorów= M= punktów=
za=dane=zadanieK=wgodnie=ze=schematem=punktowania=wszóstkie=wóniki=muszą=bóć=odzwierciedleniem=
komputerowej= realizacji= obliczeń= Ew= instrukcji= dla= zdającego= na= stronie= tótułowej= oraz= w= treści=
każdego=zadania=znajduje=się=informacja=o=konieczności=dołączenia=plików=źródłowóch=zawierającóch=
komputerową=realizację=rozwiązanóch=zadań)K=moprawiłó=się średnie=rezultató=za=te=zadania=w=części=
teoretócznej= egzaminu= maturalnego= i= są= wóższe= od= średnich= wóników= całego= egzaminuI= zarówno=
na=poziomie=podstawowómI=jak=i=rozszerzonómK=

arugim= najważniejszóm= obszarem= zagadnień= egzaminu= maturalnego= z= informatóki= jest=
rozwiązówanie=konkretnóch=problemów=z=zastosowaniem=narzędzi=technologii=informacójnej=Earkusz=
kalkulacójnóI= sóstem= baz= danóch)K= wdającó= muszą= się= tutaj= wókazać= nie= tólko= znajomością= tóch=
narzędziI= ale= również= umiejętnością= wórażenia= celów= opisanóch= w= zadaniach= w= precózójnó=
matematócznie= i=„zalgorótmizowanó”= sposóbK= t= tegorocznóm= zestawach= maturalnóm= wóstąpiłó= po=
dwa= zadania= tego= tópuI= w= arkuszu= ffK= tóniki= uzóskane= z=tóch= zadań= są= stosunkowo= dobre=
i=porównówalne=ze=średnim=wónikiem=z=całego=egzaminuK==

rzóskane= wóniki= ujawniająI= że= w= dużej= mierze= osiągnięcia= uczniów=zależą= od= zastosowania= przez=
nauczóciela=prawidłowej=ścieżki=przógotowań= do=egzaminuK=oozwiązanie=zestawu=egzaminacójnegoI=
zarówno= na= poziomie= podstawowómI= jak= rozszerzonómI= wómagało= rozumienia= algorótmów=
i=umiejętności=operowania=nimi=oraz=prowadzenia=prostego=rozumowania= i=doboru=własnóch=strategiiI=
które= także= prowadziłó= do= rozwiązania= problemu= dla= tópowóch= i= nietópowóch= danóchK= ka= lekcjach=
informatóki= warto= zwrócić= uwagę= na= ćwiczenia= doskonalące= rozumienie= i= stosowanie= algorótmówI=
wókorzóstówanie= posiadanej= w= rozwiązówaniu= zadań= z= różnóch= dziedzin= i= przó= pomocó= różnóch=
narzędzi=informatócznóchK=tarto=uświadomić=uczniom=potrzebę=uważnego=czótaniaI=tworzenia=planu=
rozwiązania= zadania= i= jego=wókonaniaI= a= także=krótócznej= ocenó= rozwiązaniaK= kauczóciel= w=czasie=
zajęć= powinien= zwracać= uwagę= i= eliminować= błędne= nawóki= uczniów= oraz= niestaranność=
w=rozwiązaniu=zadań=Epobieżne=czótanie=poleceńI=podawanie=wóników=z=inną=dokładnością=niż żądana=
w=zadaniuI=posługiwanie=się=w=odpowiedziach=jęzókiem=potocznómI=nieprecózójnóm)K=

=


