
Egzamin z informatyki



INFORMACJE  OGÓLNE

Egzamin maturalny z informatyki                           
składa się z dwóch części,                                   

pomiędzy którymi jest półgodzinna przerwa.

210 min210 min

Arkusz II

150 min

Arkusz I

60 min



Część pierwsza egzaminu z informatyki polega                 
na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez 

korzystania z komputera i przebiega według takich 
samych zasad, jak w przypadku pozostałych 

przedmiotów egzaminacyjnych w części pisemnej.                        
Jeżeli rozwiązanie zadania lub jego części polega na 
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Jeżeli rozwiązanie zadania lub jego części polega na 
przedstawieniu algorytmu, to zdający zapisuje go               

w wybranej przez siebie notacji: listy kroków, 
pseudokodu lub języka programowania, który wybrał 
na egzamin z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE 

(komunikat o egzaminie z informatyki).



INFORMACJE  OGÓLNE

W części drugiej egzaminu z informatyki zdający 
pracuje przy autonomicznym stanowisku komputerowym 

i może korzystać wyłącznie z programów, danych 
zapisanych na dysku twardym i na innych nośnikach 

stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych 
z arkuszem egzaminacyjnym. z arkuszem egzaminacyjnym. 

Nie jest dozwolone korzystanie z tych samych zasobów 
na różnych komputerach i komunikowanie się 

zdających między sobą oraz zdających                                        
z innymi osobami.

Niedozwolony jest bezpośredni dostęp do sieci lokalnej 
oraz zasobów Internetu.



Komputer na stanowisku egzaminacyjnym zdającego 
powinien być sprawny, a jego konfiguracja musi 

spełniać wymagania dotyczące systemu 
operacyjnego, języka programowania i programów 
użytkowych, które zostały wybrane przez zdającego 
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użytkowych, które zostały wybrane przez zdającego 
spośród znajdujących się na liście ogłoszonej 
przez dyrektora CKE i dostępnych w szkole.  

Komputer oraz osprzęt dla zdającego musi zostać 
zdezynfekowany przed i po egzaminie.



ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH

Dzień przed egzaminem sprawdź swój komputer                   
i zainstalowane na nim oprogramowanie

Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) 
pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie 

wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 
(dyrektora szkoły). 

Zapisuj efektów swojej pracy nie rzadziej                             
niż co 10 minut w katalogu (folderze)                                         

o nazwie zgodnej z Twoim numerem PESEL), 
znajdującym się na pulpicie, oraz na pendrivie,              
aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było 

kontynuowanie pracy na innym stanowisku



W czasie drugiej części egzaminu: każdy zdający 
otrzymuje arkusz egzaminacyjny i nośnik                       
DANE zawierający pliki do zadań                                       
tego arkusza egzaminacyjnego
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Sam interpretuj treść otrzymanych zadań , nie możesz 
zadawać pytań dotyczących ich rozumienia                           

i interpretacji, a członkowie zespołu nadzorującego 
oraz administrator (opiekun pracowni)                               

nie mogą odpowiadać zdającym na ewentualne 
pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji



Zdający zobowiązany jest dokumentować drugą część 
egzaminu w następujący sposób:
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 wszystkie swoje pliki zdający przechowuje w katalogu (folderze) 

o nazwie zgodnej z jego numerem ; foldery o innych nazwach nie 

będą kopiowane do sprawdzania

jeśli rozwiązanie zadania lub jego części przedstawia algorytm lub 

program komputerowy, to zdający zapisuje go w tym języku 

programowania, który wybrał przed egzaminem (zarówno                         

w pierwszej, jak i w drugiej części egzaminu)
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 jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program 

komputerowy, zdający zobowiązany jest umieścić w katalogu 

(folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem wszystkie utworzone 

przez siebie pliki w wersji źródłowej (nieskompilowanej)

pliki oddawane do oceny zdający nazywa dokładnie tak, jak 

polecono w treściach zadań lub zapisuje pod nazwami (wraz                          

z rozszerzeniem zgodnym z zadeklarowanym 

oprogramowaniem), jakie podaje w arkuszu egzaminacyjnym;  

pliki o innych nazwach  nie będą sprawdzane przez egzaminatorów



ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH

 przed upływem czasu przeznaczonego na drugą część egzaminu 

zdający powinien zapisać w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej               

z jego numerem PESEL ostateczną wersję plików przeznaczonych 

do oceny, w tym pliki z komputerową realizacją rozwiązań 

utworzone przez zdającego w programach użytkowych bądź języku 

programowania.



Niezwłocznie po zakończeniu pracy z arkuszem                   
w części drugiej egzaminu i nagraniu przez 

administratora  pracowni płyty CD–R dokumentującej 
pracę zdającego,  masz obowiązek upewnić                       

się o poprawności nagrania na płycie CD–R katalogu 
(folderu) oznaczonego swoim numerem wraz ze 
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(folderu) oznaczonego swoim numerem wraz ze 
wszystkimi plikami, które przekazałeś do oceny.                 

Folder powinien zawierać wszystkie pliki                              
z odpowiedziami wraz z komputerowymi realizacjami 

rozwiązanych zadań. Fakt ten potwierdzasz 
podpisem na stosownym oświadczeniu                           

(załącznik 19b).



W przypadku awarii komputera                                      

natychmiast informuj o tym zespół nadzorujący.                                              

Jeśli próba usunięcia awarii nie powiedzie się                                    

w ciągu 5 minut, to zdający jest kierowany do zapasowego 

stanowiska komputerowego w sali egzaminacyjnej 
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stanowiska komputerowego w sali egzaminacyjnej 

(wyposażonego w takie samo oprogramowanie).                                       

W sytuacji opisanej wyżej zdający otrzymuje tyle 

dodatkowego czasu, ile trwała przerwa w pracy                          

(czas od zgłoszenia awarii do momentu                                      

ponownego podjęcia pracy).



powodzenia na egzaminie !


