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Informatyka
Poziom rozszerzony
1. Opis arkusza
Egzamin maturalny z informatyki sk ada si z dwóch cz ci: pisemnej (arkusz I) oraz
praktycznej (arkusz II). Zadania sprawdza y opanowanie wymaga zapisanych w podstawie
programowej i odnosi y si do g ównych tre ci kszta cenia realizowanych w szko ach. Tegoroczny
zestaw egzaminacyjny zachowa podstawow struktur dotychczasowych arkuszy i zawiera : zadania
dotycz ce tworzenia algorytmów, zadania polegaj ce na analizie algorytmów, zadania zamkni te
sprawdzaj ce podstawow wiedz z ró nych obszarów informatyki, zadania programistyczne, zadania
bazodanowe oraz zadania dedykowane pod arkusz kalkulacyjny, które mo na by o równie rozwi za ,
pisz c program komputerowy.
Zadania 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. to typowe zadania sprawdzaj ce umiej tno my lenia
algorytmicznego oraz zapisu algorytmu w wybranej przez zdaj cego notacji. Zadania 3.1. i 3.2. by y
zadaniami sprawdzaj cymi umiej tno
pos ugiwania si
relacyjnymi bazami danych,
a w szczególno ci umiej tno pos ugiwania si strukturalnym j zykiem zapyta SQL. Zadanie 3.3.
dotyczy o wiedzy na temat zagro
wyst puj cych w sieci. Zadanie 4 polega o na opracowaniu
za pomoc komputera danych liczbowych, wykorzystuj c analiz statystyczn danych, oraz podej ciu
algorytmicznym do podanego problemu. Zadanie 5 by o zadaniem sprawdzaj cym umiej tno
pos ugiwania si relacyjnymi bazami danych, oraz j zykiem SQL. Zadanie to mo na by o rozwi za
korzystaj c z narz dzi bazodanowych – program bazodanowy (np. MS Access, Apache OpenOffice
Base), korzystaj c ze strukturalnego j zyka zapyta SQL lub dowolnego j zyka programowania.
Zadanie 6. by o typowym zadaniem polegaj cym na rozwi zywaniu problemu z zastosowaniem
podej cia algorytmicznego z wykorzystaniem dowolnego j zyka programowania lub innego narz dzia
informatycznego.
Arkusz I zestawu egzaminacyjnego zawiera 3 zadania (8 polece ), za które zdaj cy móg
uzyska maksymalnie 15 punktów. Arkusz II zawiera 3 zadania (13 polece ), za rozwi zanie których
zdaj cy móg uzyska 35 punktów. W cz ci I egzamin trwa 60 minut, a w cz ci II - 150 minut.

2. Dane dotycz ce populacji zdaj cych
W maju 2017 r. do pisemnego egzaminu maturalnego z informatyki w nowej formule,
przyst pili absolwenci liceów ogólnokszta cych oraz absolwenci techników. Pomimo, i ogólna
liczba maturzystów z roku na rok maleje, to prawid owo ta nie dotyczy informatyki. Liczba
wybieraj cych informatyk powoli, ale stabilnie ro nie, co równie da o si zauwa
w tym roku.
Tabela 1. Zdaj cy rozwi zuj cy zadania w arkuszu standardowym*
Liczba zdaj cych

778
z liceów ogólnokszta

Zdaj cy rozwi zuj cy
zadania w arkuszu
standardowym

cych

351

z techników

427

ze szkó
ze szkó
ze szkó
ze szkó

28
134
256
360

na wsi
w miastach do 20 tys. Mieszka ców
w miastach od 20 tys. do 100 tys. Mieszka ców
w miastach powy ej 100 tys. Mieszka ców

ze szkó publicznych
ze szkó niepublicznych

768
10

kobiety
czy ni

63
715

* Dane w tabeli dotycz tegorocznych absolwentów.
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Z egzaminu zwolniono 2 maturzystów

laureatów i finalistów Olimpiady Matematycznej.

Tabela 2. Zdaj cy rozwi zuj cy zadania w arkuszach dostosowanych
Zdaj cy
rozwi zuj cy zadania
w arkuszach
dostosowanych

z autyzmem, w tym z zespo em Aspergera
abowidz cy
niewidomi
abos ysz cy
nies ysz cy
ogó em

0
0
0
3
2
5

3. Przebieg egzaminu
Tabela 3. Informacje dotycz ce przebiegu egzaminu
Termin egzaminu
Czas trwania egzaminu
Liczba szkó
Liczba zespo ów egzaminatorów
Liczba egzaminatorów
Liczba obserwatorów1 (§ 8 ust. 1)
Liczba
uniewa nie 2
art. 44zzv
stwierdzenia niesamodzielnego
pkt 1
art. 44zzv
pkt 2
art. 44zzv
pkt 3
art. 44zzw
ust. 1.
art. 44zzy
ust. 7

rozwi zywania zada przez zdaj cego
wniesienia lub korzystania przez
zdaj cego w sali egzaminacyjnej
z urz dzenia telekomunikacyjnego
zak ócenia przez zdaj cego prawid owego
przebiegu egzaminu
stwierdzenia podczas sprawdzania pracy
niesamodzielnego rozwi zywania zada
przez zdaj cego
stwierdzenia naruszenia przepisów
dotycz cych przeprowadzenia egzaminu
maturalnego
niemo no ci ustalenia wyniku
(np. zagini cie karty odpowiedzi)

art. 44zzy
ust. 10
Liczba wgl dów2 (art. 44zzz)
Liczba prac, w których nie podj to rozwi zania zada

1

10 maja 2017 r.
210 minut
114
1
16
1
0
0
0
0

0
0
6
0

Na podstawie rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegó owych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223).
2
Na podstawie ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 1943, ze zm.).
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4. Podstawowe dane statystyczne
Wyniki zdaj cych
5
4,5

procent liczby zdaj cych

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

4

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

wynik procentowy

Wykres 1. Rozk ad wyników zdaj cych
Tabela 4. Wyniki zdaj cych – parametry statystyczne*
Zdaj cy

ogó em

Liczba
zdaj cych

Minimum
(%)

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Modalna
(%)

rednia
(%)

Odchylenie
standardowe
(%)

783

0

100

30

16

34,61

21,6

354

0

100

40

40

43,01

22,07

429

0

94

24

18

27,69

17,39

w tym:
z liceów
ogólnokszta
z techników

cych

* Dane dotycz tegorocznych absolwentów.
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5. Poziom wykonania zada
Tabela 5. Poziom wykonania zada
Nr
zad.

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

Wymaganie ogólne
III. Rozwi zywanie
problemów
i podejmowanie decyzji
[…], z zastosowaniem
podej cia
algorytmicznego.
III. Rozwi zywanie
problemów
i podejmowanie decyzji
[…], z zastosowaniem
podej cia
algorytmicznego.

III. Rozwi zywanie
problemów
i podejmowanie decyzji
[…], z zastosowaniem
podej cia
algorytmicznego.

III. Rozwi zywanie
problemów
i podejmowanie decyzji
[…], z zastosowaniem
podej cia
algorytmicznego.

III. Rozwi zywanie
problemów
i podejmowanie decyzji
[…], z zastosowaniem
podej cia
algorytmicznego.

Wymaganie szczegó owe

5. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji
[…], stosowanie podej cia algorytmicznego.
Zdaj cy:
2) stosuje podej cie algorytmiczne do rozwi zywania
problemu.
5. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji
[…], stosowanie podej cia algorytmicznego.
Zdaj cy:
2) stosuje podej cie algorytmiczne do rozwi zywania
problemu;
4) dobiera efektywny algorytm do rozwi zania sytuacji
problemowej i zapisuje go w wy branej notacji;
11) opisuje podstawowe algorytmy i stosuje:
a) algorytmy na liczbach ca kowitych;
5. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji
[…], stosowanie podej cia algorytmicznego.
Zdaj cy:
5) pos uguje si podstawowymi technikami
algorytmicznymi;
9) stosuje rekurencj w prostych sytuacjach problemowych
16) opisuje w asno ci algorytmów na podstawie ich
analizy;
17) ocenia zgodno algorytmu ze specyfikacj problemu;
5. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji
[…], stosowanie podej cia algorytmicznego.
Zdaj cy:
5) pos uguje si podstawowymi technikami
algorytmicznymi;
9) stosuje rekurencj w prostych sytuacjach problemowych
16) opisuje w asno ci algorytmów na podstawie ich
analizy;
17) ocenia zgodno algorytmu ze specyfikacj problemu;
18) oblicza liczb operacji wykonywanych przez algorytm;
5. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji
[…], stosowanie podej cia algorytmicznego.
Zdaj cy:
5) pos uguje si podstawowymi technikami
algorytmicznymi;
9) stosuje rekurencj w prostych sytuacjach problemowych
16) opisuje w asno ci algorytmów na podstawie ich
analizy;
17) ocenia zgodno algorytmu ze specyfikacj problemu;

Poziom
wykonania
zadania
(%)

88

24

32

63

15
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3.1.

3.2.

3.3.

II. Wyszukiwanie,
gromadzenie
i przetwarzanie
informacji z ró nych
róde ; opracowywanie
za pomoc komputera:
rysunków, tekstów,
danych liczbowych,
motywów, animacji,
prezentacji
multimedialnych.
II. Wyszukiwanie,
gromadzenie
i przetwarzanie
informacji z ró nych
róde ; opracowywanie
za pomoc komputera:
rysunków, tekstów,
danych liczbowych,
motywów, animacji,
prezentacji
multimedialnych.
I. Bezpieczne
pos ugiwanie si
komputerem i jego
oprogramowaniem,
wykorzystanie sieci
komputerowej;
komunikowanie si za
pomoc komputera
i technologii
informacyjnokomunikacyjnych.
V. Ocena zagro
i ogranicze ,
docenianie spo ecznych
aspektów rozwoju
i zastosowa
informatyki.

4.1.

II. Wyszukiwanie,
gromadzenie
i przetwarzanie
informacji z ró nych
róde ; opracowywanie
za pomoc komputera:
rysunków, tekstów,
danych liczbowych,
motywów, animacji,
prezentacji
multimedialnych.
III. Rozwi zywanie
problemów
i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem
komputera,
z zastosowaniem

2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie,
przetwarzanie i wykorzystywanie informacji,
wspó tworzenie zasobów w sieci, korzystanie z ró nych
róde i sposobów zdobywania informacji.
Zdaj cy:
2) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania
informacji w relacyjnej bazie danych (j zyk SQL);

55

2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie,
przetwarzanie i wykorzystywanie informacji,
wspó tworzenie zasobów w sieci, korzystanie z ró nych
róde i sposobów zdobywania informacji.
Zdaj cy:
2) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania
informacji w relacyjnej bazie danych (j zyk SQL);

37

1. Pos ugiwanie si komputerem i jego oprogramowaniem,
korzystanie z sieci komputerowej.
Ucze :
3) okre la ustawienia sieciowe danego komputera i jego
lokalizacji w sieci, prawid owo pos uguje si
terminologi sieciow ,
7. Ucze wykorzystuje komputer i technologie
informacyjno-komunikacyjne do rozwijania swoich
zainteresowa , opisuje zastosowania informatyki, ocenia
zagro enia i ograniczenia, docenia aspekty spo eczne
rozwoju i zastosowa informatyki:
3) stosuje normy etyczne i prawne zwi zane
z rozpowszechnianiem programów komputerowych,
bezpiecze stwem i ochron danych oraz informacji
w komputerze i w sieciach komputerowych;
4) omawia zagadnienia przest pczo ci komputerowej,
w tym piractwo komputerowe, nielegalne transakcje
w sieci;
4. Opracowywanie informacji za pomoc komputera,
w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji,
prezentacji multimedialnych i filmów.
Zdaj cy:
4) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania
zale no ci funkcyjnych i do zapisywania algorytmów.
5. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem komputera, stosowanie podej cia
algorytmicznego.
Zdaj cy:
1) analizuje, modeluje i rozwi zuje sytuacje problemowe
z ró nych dziedzin;
2) stosuje podej cie algorytmiczne do rozwi zywania
problemu;
3) formu uje przyk ady sytuacji problemowych, których
rozwi zanie wymaga podej cia algorytmicznego
i u ycia komputera;

33

55
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podej cia
algorytmicznego.

4.2.

II. Wyszukiwanie,
gromadzenie
i przetwarzanie
informacji z ró nych
róde ; opracowywanie
za pomoc komputera:
rysunków, tekstów,
danych liczbowych,
motywów, animacji,
prezentacji
multimedialnych.
III. Rozwi zywanie
problemów
i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem
komputera,
z zastosowaniem
podej cia
algorytmicznego.

4.3.

II. Wyszukiwanie,
gromadzenie
i przetwarzanie
informacji z ró nych
róde ; opracowywanie
za pomoc komputera:
rysunków, tekstów,
danych liczbowych,
motywów, animacji,
prezentacji
multimedialnych.
III. Rozwi zywanie
problemów
i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem
komputera,
z zastosowaniem
podej cia
algorytmicznego.

6) ocenia w asno ci rozwi zania algorytmicznego
(komputerowego), np. zgodno ze specyfikacj ,
efektywno dzia ania;
7) opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy
prowadz ce do otrzymania poprawnego rozwi zania
problemu: od sformu owania specyfikacji problemu po
testowanie rozwi zania.
4. Opracowywanie informacji za pomoc komputera,
w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji,
prezentacji multimedialnych i filmów.
Zdaj cy:
4) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania
zale no ci funkcyjnych i do zapisywania algorytmów.
5. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem komputera, stosowanie podej cia
algorytmicznego. Zdaj cy:
1) analizuje, modeluje i rozwi zuje sytuacje problemowe
z ró nych dziedzin;
2) stosuje podej cie algorytmiczne do rozwi zywania
problemu;
3) formu uje przyk ady sytuacji problemowych, których
rozwi zanie wymaga podej cia algorytmicznego
i u ycia komputera;
6) ocenia w asno ci rozwi zania algorytmicznego
(komputerowego), np. zgodno ze specyfikacj ,
efektywno dzia ania;
7) opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy
prowadz ce do otrzymania poprawnego rozwi zania
problemu: od sformu owania specyfikacji 65problemu
po testowanie rozwi zania.
4. Opracowywanie informacji za pomoc komputera,
w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji,
prezentacji multimedialnych i filmów.
Zdaj cy:
4) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania
zale no ci funkcyjnych i do zapisywania algorytmów.
5. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem komputera, stosowanie podej cia
algorytmicznego. Zdaj cy:
1) analizuje, modeluje i rozwi zuje sytuacje problemowe
z ró nych dziedzin;
2) stosuje podej cie algorytmiczne do rozwi zywania
problemu;
3) formu uje przyk ady sytuacji problemowych, których
rozwi zanie wymaga podej cia algorytmicznego
i u ycia komputera;
6) ocenia w asno ci rozwi zania algorytmicznego
(komputerowego), np. zgodno ze specyfikacj ,
efektywno dzia ania;
7) opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy
prowadz ce do otrzymania poprawnego rozwi zania
problemu: od sformu owania specyfikacji problemu
po testowanie rozwi zania.

64
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4.4.

II. Wyszukiwanie,
gromadzenie
i przetwarzanie
informacji z ró nych
róde ; opracowywanie
za pomoc komputera:
rysunków, tekstów,
danych liczbowych,
motywów, animacji,
prezentacji
multimedialnych.
III. Rozwi zywanie
problemów
i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem
komputera,
z zastosowaniem
podej cia
algorytmicznego.

4.5.

II. Wyszukiwanie,
gromadzenie
i przetwarzanie
informacji z ró nych
róde ; opracowywanie
za pomoc komputera:
rysunków, tekstów,
danych liczbowych,
motywów, animacji,
prezentacji
multimedialnych.
III. Rozwi zywanie
problemów
i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem
komputera,
z zastosowaniem
podej cia
algorytmicznego.

4. Opracowywanie informacji za pomoc komputera,
w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji,
prezentacji multimedialnych i filmów.
Zdaj cy:
4) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania
zale no ci funkcyjnych i do zapisywania algorytmów.
5. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem komputera, stosowanie podej cia
algorytmicznego.
Zdaj cy:
1) analizuje, modeluje i rozwi zuje sytuacje problemowe
z ró nych dziedzin;
2) stosuje podej cie algorytmiczne do rozwi zywania
problemu;
3) formu uje przyk ady sytuacji problemowych, których
rozwi zanie wymaga podej cia algorytmicznego
i u ycia komputera;
6) ocenia w asno ci rozwi zania algorytmicznego
(komputerowego), np. zgodno ze specyfikacj ,
efektywno dzia ania;
7) opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy
prowadz ce do otrzymania poprawnego rozwi zania
problemu: od sformu owania specyfikacji problemu
po testowanie rozwi zania.
4. Opracowywanie informacji za pomoc komputera,
w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji,
prezentacji multimedialnych i filmów.
Zdaj cy:
4) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania
zale no ci funkcyjnych i do zapisywania algorytmów.
5. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem komputera, stosowanie podej cia
algorytmicznego.
Zdaj cy:
1) analizuje, modeluje i rozwi zuje sytuacje problemowe
z ró nych dziedzin;
2) stosuje podej cie algorytmiczne do rozwi zywania
problemu;
3) formu uje przyk ady sytuacji problemowych, których
rozwi zanie wymaga podej cia algorytmicznego
i u ycia komputera;
6) ocenia w asno ci rozwi zania algorytmicznego
(komputerowego), np. zgodno ze specyfikacj ,
efektywno dzia ania;
7) opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy
prowadz ce do otrzymania poprawnego rozwi zania
problemu: od sformu owania specyfikacji problemu
po testowanie rozwi zania.

4
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

II. Wyszukiwanie,
gromadzenie
i przetwarzanie
informacji z ró nych
róde ; opracowywanie
za pomoc komputera:
rysunków, tekstów,
danych liczbowych,
motywów, animacji,
prezentacji
multimedialnych.

II. Wyszukiwanie,
gromadzenie
i przetwarzanie
informacji z ró nych
róde ; opracowywanie
za pomoc komputera:
rysunków, tekstów,
danych liczbowych,
motywów, animacji,
prezentacji
multimedialnych.

II. Wyszukiwanie,
gromadzenie
i przetwarzanie
informacji z ró nych
róde ; opracowywanie
za pomoc komputera:
rysunków, tekstów,
danych liczbowych,
motywów, animacji,
prezentacji
multimedialnych.

II. Wyszukiwanie,
gromadzenie
i przetwarzanie
informacji z ró nych
róde ; opracowywanie
za pomoc komputera:
rysunków, tekstów,
danych liczbowych,
motywów, animacji,
prezentacji
multimedialnych.

2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie,
przetwarzanie i wykorzystywanie informacji,
wspó tworzenie zasobów w sieci, korzystanie z ró nych
róde i sposobów zdobywania informacji.
Zdaj cy:
1) projektuje relacyjn baz danych z zapewnieniem
integralno ci danych;
2) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania
informacji w relacyjnej bazie danych (j zyk SQL);
3) tworzy aplikacj bazodanow , w tym sieciow ,
wykorzystuj
j zyk zapyta , kwerendy, raporty;
zapewnia integralno danych na poziomie pól, tabel,
relacji.
2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie,
przetwarzanie i wykorzystywanie informacji,
wspó tworzenie zasobów w sieci, korzystanie z ró nych
róde i sposobów zdobywania informacji.
Zdaj cy:
1) projektuje relacyjn baz danych z zapewnieniem
integralno ci danych;
2) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania
informacji w relacyjnej bazie danych (j zyk SQL);
3) tworzy aplikacj bazodanow , w tym sieciow ,
wykorzystuj
j zyk zapyta , kwerendy, raporty;
zapewnia integralno danych na poziomie pól, tabel,
relacji.
2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie,
przetwarzanie i wykorzystywanie informacji,
wspó tworzenie zasobów w sieci, korzystanie z ró nych
róde i sposobów zdobywania informacji.
Zdaj cy:
1) projektuje relacyjn baz danych z zapewnieniem
integralno ci danych;
2) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania
informacji w relacyjnej bazie danych (j zyk SQL);
3) tworzy aplikacj bazodanow , w tym sieciow ,
wykorzystuj
j zyk zapyta , kwerendy, raporty;
zapewnia integralno danych na poziomie pól, tabel,
relacji.
2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie,
przetwarzanie i wykorzystywanie informacji,
wspó tworzenie zasobów w sieci, korzystanie z ró nych
róde i sposobów zdobywania informacji.
Zdaj cy:
1) projektuje relacyjn baz danych z zapewnieniem
integralno ci danych;
2) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania
informacji w relacyjnej bazie danych (j zyk SQL);
3) tworzy aplikacj bazodanow , w tym sieciow ,
wykorzystuj
j zyk zapyta , kwerendy, raporty;
zapewnia integralno danych na poziomie pól, tabel,
relacji.
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III. Rozwi zywanie
problemów
i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem
komputera,
z zastosowaniem
podej cia
algorytmicznego.

6.1.

III. Rozwi zywanie
problemów
i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem
komputera,
z zastosowaniem
podej cia
algorytmicznego.

6.2.

5. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem komputera, stosowanie podej cia
algorytmicznego.
Zdaj cy:
1) analizuje, modeluje i rozwi zuje sytuacje problemowe
z ró nych dziedzin;
2) stosuje podej cie algorytmiczne do rozwi zywania
problemu;
3) formu uje przyk ady sytuacji problemowych, których
rozwi zanie wymaga podej cia algorytmicznego
i u ycia komputera;
4) dobiera efektywny algorytm do rozwi zania sytuacji
problemowej i zapisuje go w wybranej notacji;
5) pos uguje si podstawowymi technikami
algorytmicznymi;
6) ocenia w asno ci rozwi zania algorytmicznego
(komputerowego), np. zgodno ze specyfikacj ,
efektywno dzia ania;
7) opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy
prowadz ce do otrzymania poprawnego rozwi zania
problemu: od sformu owania specyfikacji problemu
po testowanie rozwi zania;
23) stosuje podstawowe konstrukcje programistyczne
w wybranym j zyku programowania, instrukcje
iteracyjne i warunkowe, rekurencj , funkcje
i procedury, instrukcje wej cia i wyj cia, poprawnie
tworzy struktur programu;
26) ocenia poprawno komputerowego rozwi zania
problemu na podstawie jego testowania.
5. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem komputera, stosowanie podej cia
algorytmicznego.
Zdaj cy:
1) analizuje, modeluje i rozwi zuje sytuacje problemowe
z ró nych dziedzin;
2) stosuje podej cie algorytmiczne do rozwi zywania
problemu;
3) formu uje przyk ady sytuacji problemowych, których
rozwi zanie wymaga podej cia algorytmicznego
i u ycia komputera;
4) dobiera efektywny algorytm do rozwi zania sytuacji
problemowej i zapisuje go w wybranej notacji;
5) pos uguje si podstawowymi technikami
algorytmicznymi;
6) ocenia w asno ci rozwi zania algorytmicznego
(komputerowego), np. zgodno ze specyfikacj ,
efektywno dzia ania;
7) opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy
prowadz ce do otrzymania poprawnego rozwi zania
problemu: od sformu owania specyfikacji problemu
po testowanie rozwi zania;
23) stosuje podstawowe konstrukcje programistyczne
w wybranym j zyku programowania, instrukcje
iteracyjne i warunkowe, rekurencj , funkcje
i procedury, instrukcje wej cia i wyj cia, poprawnie
tworzy struktur programu;
26) ocenia poprawno komputerowego rozwi zania
problemu na podstawie jego testowania.
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III. Rozwi zywanie
problemów
i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem
komputera,
z zastosowaniem
podej cia
algorytmicznego.

6.3.

III. Rozwi zywanie
problemów
i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem
komputera,
z zastosowaniem
podej cia
algorytmicznego.

6.4.

5. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem komputera, stosowanie podej cia
algorytmicznego.
Zdaj cy:
1) analizuje, modeluje i rozwi zuje sytuacje problemowe
z ró nych dziedzin;
2) stosuje podej cie algorytmiczne do rozwi zywania
problemu;
3) formu uje przyk ady sytuacji problemowych, których
rozwi zanie wymaga podej cia algorytmicznego
i u ycia komputera;
4) dobiera efektywny algorytm do rozwi zania sytuacji
problemowej i zapisuje go w wybranej notacji;
5) pos uguje si podstawowymi technikami
algorytmicznymi;
6) ocenia w asno ci rozwi zania algorytmicznego
(komputerowego), np. zgodno ze specyfikacj ,
efektywno dzia ania;
7) opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy
prowadz ce do otrzymania poprawnego rozwi zania
problemu: od sformu owania specyfikacji problemu
po testowanie rozwi zania;
23) stosuje podstawowe konstrukcje programistyczne
w wybranym j zyku programowania, instrukcje
iteracyjne i warunkowe, rekurencj , funkcje
i procedury, instrukcje wej cia i wyj cia, poprawnie
tworzy struktur programu;
26) ocenia poprawno komputerowego rozwi zania
problemu na podstawie jego testowania.
5. Rozwi zywanie problemów i podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem komputera, stosowanie podej cia
algorytmicznego.
Zdaj cy:
1) analizuje, modeluje i rozwi zuje sytuacje problemowe
z ró nych dziedzin;
2) stosuje podej cie algorytmiczne do rozwi zywania
problemu;
3) formu uje przyk ady sytuacji problemowych, których
rozwi zanie wymaga podej cia algorytmicznego
i u ycia komputera;
4) dobiera efektywny algorytm do rozwi zania sytuacji
problemowej i zapisuje go w wybranej notacji;
5) pos uguje si podstawowymi technikami
algorytmicznymi;
6) ocenia w asno ci rozwi zania algorytmicznego
(komputerowego), np. zgodno ze specyfikacj ,
efektywno dzia ania;
7) opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy
prowadz ce do otrzymania poprawnego rozwi zania
problemu: od sformu owania specyfikacji problemu
po testowanie rozwi zania;
23) stosuje podstawowe konstrukcje programistyczne
w wybranym j zyku programowania, instrukcje
iteracyjne i warunkowe, rekurencj , funkcje
i procedury, instrukcje wej cia i wyj cia, poprawnie
tworzy struktur programu;
26) ocenia poprawno komputerowego rozwi zania
problemu na podstawie jego testowania.
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Komentarz
1. Analiza jako ciowa
Egzamin maturalny z informatyki dla tegorocznych maturzystów by bardzo trudny. Poziom
wykonania zada mie ci si w przedziale od 4% do 88%.
Do najtrudniejszych nale y zdania: 2.3. (15%), 4.4. (4%), 4.5. (10%), 6.2. (16%), 6.3.
(6%), 6.4. (12%) (poziom wykonania z zakresu od 0% do 19%). Najtrudniejszymi zadaniami by y
zadania 4.4. i 6.3. W zadaniu 4.4. nale o poda czn ilo rabatów udzielon przez firm S odzik.
Trudno polega a na stopniowaniu rabatów w zale no ci od cznej ilo ci zakupionego cukru
do danego momentu przez klienta.
Tradycyjnie zadania programistyczne 6.2., 6.3., 6.4., nale y do najcz ciej pomijanych
zada . Do tej grupy zada mo na by o równie zaliczy zadanie 2.3., polegaj cej na analizie
algorytmu.
Do zada trudnych nale y zadania: 1.2. (24%), 2.1. (32%), 3.2. (37%), 3.3. (33%),
5.2. (48%), 5.3. (47%), 5.4. (35%), 6.1. (35%) (poziom wykonania z zakresu od 20% do 49%).
W grupie tych zada najliczniej by y reprezentowane zadania wymagaj ce wiadomo ci i umiej tno ci
zwi zanych z bazami danych tj. 3.2., 5.2., 5.3., 5.4., a tak e zadania tradycyjnie uwa ane przez
uczniów za trudne, czyli wymagaj ce analizy algorytmu 1.2., 2.1. oraz programistyczne (6.1.).
Do zada umiarkowanie trudnych (poziom wykonania z zakresu od 50% do 69%) nale y
zadania: 2.2. (63%), 3.1. (55%), 4.1. (55%), 4.2. (64%). W tej grupie znalaz y si dwa zadania, które
mo na by o rozwi za korzystaj c z podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego, bez konieczno ci
ich zagnie ania, i jedno zadanie zwi zane z analiz algorytmu.
Jako zadanie atwe mo na by o zaliczy zadania: 1.1. - jego poziom wykonania wyniós 88% oraz 4.3.
z poziomem wykonania 70%.

2. Problem „pod lup ”
Stosowanie analizy statystycznej wykonywanej przy pomocy arkusza kalkulacyjnego.
W tegorocznej maturze problemem okaza y si zadania wymagaj ce zastosowania
podej cia algorytmicznego. Szczególnie du o problemów sprawi y zadania 4.4. i 4.5. Zadania te nie s
typowymi zadaniami polegaj cymi na wykonaniu analizy statystycznej danych, któr mo na prosto
wykona w arkuszu kalkulacyjnym, za pomoc gotowych funkcji. Uzyskanie odpowiedzi, na pytania
postawione w tre ci zadania, wymaga od zdaj cego podej cia algorytmicznego do rozwi zywania
problemu, modelowania sytuacji problemowej i przeprowadzenia wszystkich etapów prowadz cych
do otrzymania poprawnego wyniku.

Zadanie 4.S odzik
Firma S odzik zajmuje si sprzeda cukru. W pliku cukier.txt znajduj si 2162 wiersze
z danymi dotycz cymi sprzeda y w latach 2005–2014. W ka dym wierszu podane s dane opisuj ce
jedn transakcj sprzeda y, oddzielone pojedynczymi znakami tabulacji: data sprzeda y (rrrr-mm-dd),
numer NIP klienta (13-znakowy tekst) i ilo sprzedanego cukru w kg (co najwy ej 3-cyfrowa liczba
ca kowita dodatnia). Transakcje s uporz dkowane niemalej co wed ug daty.
Przyk ad:
2005-01-01
2005-01-04

872-13-44-365
369-43-03-176

10
2
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2005-01-05
2005-01-10
2005-01-11
2005-01-13

408-24-90-350
944-16-93-033
645-32-78-780
594-18-15-403

2
5
14
436

Firma S odzik ustala cen sprzeda y w z otych na pocz tku roku. Ustalona cena obowi zuje przez
ca y rok. W pliku cennik.txt przedstawiono ceny sprzeda y 1 kg cukru ustalone przez firm
odzik w latach 2005–2014.
Przyk ad:
2005
2006
2007

2,00
2,05
2,09

Zadanie 4.4. (0–3)
Na potrzeby zadania 4.4 za my, e firma S odzik wprowadzi a system premiowania klientów
hurtowych, który obejmuje lata 2005–2014. Klient otrzymuje przy zakupie rabat, którego wysoko
zale y od cznej ilo ci cukru zakupionego do tej pory przez tego klienta, wliczaj c w to ilo cukru
z bie cej transakcji sprzeda y. Wysoko rabatu za ka dy kilogram cukru w bie cej transakcji
wynosi:
5 gr, je li dotychczas zakupi co najmniej 100 kg, ale mniej ni 1000 kg;
10 gr, je li dotychczas zakupi co najmniej 1000 kg, ale mniej ni 10000 kg;
20 gr, je li dotychczas zakupi co najmniej 10000 kg.
Podaj czn warto

rabatów udzielonych przez firm S odzik.

Przyk adowe prawid owe rozwi zania zadania:
Rozwi zanie autorskie
1. Obliczamy czny zakup klienta do bie cej transakcji w cznie z ni .

2. Zapisujemy warunek ustalaj cy kwot rabatu.
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3. Obliczamy warto

rabatu mno c kwot i liczb kilogramów z bie cej transakcji.

4. Sumujemy wszystkie rabaty.

16
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Rozwi zanie zdaj cego
1. Dane sortujemy najpierw wg daty sprzeda y i kolejno (nadrz dne sortowanie) wg numerów
NIP.
2. Dla ka dego klienta, do jego poprzednich zakupów dodajemy kolejne, obliczaj c w kolejnych
komórkach czn sprzeda do konkretnej transakcji.

Informatyka 17

3. Ustalamy rabat zgodnie z warunkami zadania.

4. Obliczamy liczb kilogramów sprzedanego cukru z rabatem 5 gr, 10 gr i 20 gr.

5. Sumujemy cznie udzielony rabat.

18
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Najcz stsze b dy maturzystów:
zdaj cy naliczali rabat w odpowiedniej kwocie na transakcj , a nie na ka dy kilogram cukru
w odpowiedniej dostawie.
zdaj cy nie stopniowali rabatów, tylko obliczali
od jego wysoko ci obliczali rabat.

czny zakup ka dego klienta i w zale no ci

zdaj cy obliczali czny zakup ka dego klienta, a nast pnie, je eli ten zakup wynosi co
najmniej 10000 kg, obliczali dla kwoty powy ej rabat w kwocie 20 gr, za zakup co najmniej
1000 kg, ale poni ej 10000 kg rabat w wysoko ci 10 gr, za za zakup co najmniej 100 kg, ale
mniej ni 1000 kg – 5 gr. B dne by o to, e zdaj cy nie uwzgl dniali rabatów od bie cej
transakcji.
zdaj cy nie sumowali kolejnych zakupów, cz sto równie zdaj cy sprawdzali warunek
dla pojedynczej transakcji, a nie dla sumy dotychczasowych transakcji.

Zadanie 4.5. (0–4)
Firma S odzik chce, aby w magazynie na pocz tku ka dego miesi ca znajdowa o si nie mniej ni
5000 kg cukru. Po podsumowaniu miesi cznej sprzeda y uzupe nia stan magazynu: zakupuje towar
u producenta. Producent sprzedaje cukier w paletach po 1000 kg. Nie mo na zakupi niepe nej palety.
Firma S odzik kupuje tylko tyle palet, eby uzupe ni stan do co najmniej 5000 kg. Zakup towaru
u producenta odbywa si ostatniego dnia miesi ca przed pó noc .
W dniu 2005-01-01, przed rozpocz ciem sprzeda y, w magazynie znajdowa o si 5000 kg cukru.
Podaj, ile razy na koniec miesi ca (ju po ostatniej sprzeda y w tym miesi cu) firma S odzik w latach
2005–2014 dokupywa a co najmniej 4000 kg cukru.
Uwaga: bywaj dni, gdy nie jest zawierana adna transakcja sprzeda y, bywaj te dni, gdy transakcji
jest wi cej ni jedna.
Przyk adowe prawid owe rozwi zania zadania:
Rozwi zanie autorskie
1. Korzystaj c z tabeli przestawnej obliczamy czn sprzeda w ka dym miesi cu w kolejnych
latach.
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2. Ustalamy pocz tkowy stan magazynu na 5000 kg.
3. Zapisujemy formu wyliczaj

stan magazynu na koniec miesi ca.

4. Obliczmy braki do stanu 5000. Nale y zwróci uwag , e w przypadku zapisania formu y
odejmowania od stanu pocz tkowego liczby sprzedanych kilogramów mo e zosta
nieprawid owo uwzgl dniony przypadek, gdy braków takich nie ma (sierpie 2010).

5. Obliczamy dostawy w pe nych paletach

6. Wyznaczamy stan magazynu po zakupach.

7. Obliczamy liczb dostaw wi kszych b

równych 4000.

Rozwi zanie zdaj cego
1. Rozplanowujemy symulacj , ustalamy poranny stan magazynu na 5000 kg.
2. Ustalamy stan magazynu po ka dej transakcji.

20
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3. Ustalamy dni dostaw (zakup towaru odbywa si ostatniego dnia miesi ca, czyli warunkiem s
ró ne miesi ce w s siaduj cych komórkach)

4. Obliczamy brakuj

liczb kilogramów cukru w magazynie do 5000.

5. Sprawdzamy czy dzi jest dzie dostawy oraz wskazujemy jak chcemy otrzyma dostaw
(zaokr glaj c w gór z dok adno ci do 1000 brakuj
liczb kilogramów cukru).

6. Liczymy ile razy firma dokupywa a co najmniej 4000 kg cukru.

Najcz stsze b dy maturzystów:
przy ustalaniu dnia dostawy zdaj cy zamiast zapisa , e kolejny miesi c jest ró ny,
zapisuje w formule, e kolejny miesi c jest wi kszy. Takie rozwi zanie sprawdza si
dla wszystkich miesi cy w jednym roku, ale przy zmianie roku mamy przej cie
pomi dzy grudniem (12) a styczniem (1) i w takich przypadkach nie s
wychwytywane dni dostaw pomi dzy zmianami lat,
sprawdzanie dostaw wi kszych ni 4000, zamiast wi kszych b

równych,

do stanu magazynu zdaj cy dodaje braki a nie liczb kilogramów cukru
w zakupionych paletach (u zdaj cego stan magazynu nigdy nie przekroczy 5000 kg),
zdaj cy nie uwzgl dnia przypadku sprzeda y, nie zmniejszaj cej stanu magazynu
poni ej 5000 (sierpie 2010),
zdaj cy oblicza, ile razy brakuje >= 4000 kg i nie uwzgl dnia konieczno ci zakupu
pe nych palet,
zdaj cy nie potrafi prawid owo rozplanowa i zasymulowa wydarze , korzystaj c
z funkcji i formu , przedstawionych w tre ci zadania.
Du y procent zdaj cych nie podj si rozwi zywania tego zadania. Istnieje du e
prawdopodobie stwo, e wcze niej, na etapie edukacji szkolnej, jako uczniowie, nie zetkn li si
z tego typu zadaniami, a szkoda, gdy arkusz kalkulacyjny jest idealnym narz dziem do modelowania
matematycznego zjawisk, wyst puj cych w ró nych aspektach codziennego ycia.
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3. Wnioski i rekomendacje
Poni ej przedstawiono kilka wskazówek, w jaki sposób ukierunkowa
do egzaminu maturalnego z informatyki.

przygotowania uczniów

1. Bardzo wa nym elementem w pracy nauczyciela na lekcji informatyki jest to, aby podczas
oceny pracy uczniów stosowa te same kryteria, jakie stosuje si przy ocenie prac
egzaminacyjnych. Istotnym jest zwracanie uwagi i eliminowanie b dnych nawyków uczniów
takich, jak: pobie ne czytanie polece , „zapominanie” pewnych elementów polecenia,
podawanie wyników z inn dok adno ci ni
dana w zadaniu, brak lub niestaranne opisy
na wykresach itp.
2. Kolejnym istotnym elementem wpajanym podczas zaj lekcyjnych powinno by stosowanie
tej samej formy odpowiedzi, jak w zadaniach maturalnych, tj. podawanie odpowiedzi np.
w postaci pliku tekstowego z rozwi zaniami i do czanie do niego plików z komputerow
realizacj rozwi zania.
3. Nadal bardzo du o problemów zdaj cym sprawiaj zadania zwi zane z algorytmik
i programowaniem, dlatego nale oby w procesie nauczania po
szczególny nacisk na te
umiej tno ci, wiczy ró norodne struktury danych.
4. Kolejnym mankamentem pojawiaj cym si w pracach uczniów jest wykorzystywanie argonu
informatycznego, stosowanego w szkole, a nie poprawnego j zyka informatycznego.
5. Z du o wi ksz uwag nale y si pochyli nad poprawnym zapisem algorytmu i warto
od samego pocz tku stosowa to oprogramowanie (o ile to mo liwe), z którego ucze b dzie
korzysta podczas egzaminu maturalnego.

