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Na podstawie § 11kzu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-191 w Informatorze o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 
2014/2015 2 wprowadza się następujące zmiany. 
 

 
1 

Nr strony/stron  
w Informatorze Zakres zmiany 

Cały dokument Zmiana podstawy przeprowadzania egzaminu 
 
1. W roku 2021 egzamin maturalny z informatyki jest przeprowadzany na podstawie 

wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.3, zwanych dalej „wymaganiami 
egzaminacyjnymi”. 

 
2. Wymagania egzaminacyjne są podane poniżej. 
 
III etap edukacyjny 
 
Ogólne wymagania egzaminacyjne 
 
I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci 

komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych. 

II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie 
za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, 
prezentacji multimedialnych. 

III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, 
z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 

IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy 
i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. 

V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań 
informatyki. 

 
Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 
 
1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci 

komputerowej. Zdający: 
1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak 

również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych; 
2) posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania 

obrazu i dźwięku; 

 
1 Dz.U. poz. 493, z późn. zm., w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. 
zmieniającego powyższe rozporządzenie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2314). 
2 Dokument jest dostępny pod adresem:  
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Informatyka.pdf. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 2314. 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Informatyka.pdf
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3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do za-
rządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania; 

4) wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje 
profilaktykę antywirusową; 

5) samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej; 
6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych 

i oprogramowania. 
2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) 

informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Zdający: 
1) przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez 

człowieka i komputer; 
2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w inter-

netowych zasobach danych, katalogach, bazach danych; 
3) pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod 

względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych 
zadaniach i projektach; 

4) umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych. 
3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Zdający: 
1) zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi 

potrzebami; 
2) bierze udział w dyskusjach na forum;  
3) komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami 

grupy współpracującej nad projektem; 
4) stosuje zasady n-etykiety w komunikacji w sieci. 

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, 
animacji, prezentacji multimedialnych. Zdający: 
1) przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, 

umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty plików 
graficznych; 

2) przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nagłówkiem 
i stopką, przypisami, grafiką, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje 
dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu;  

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu 
nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na 
przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, 
względnymi i mieszanymi; 

4) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci 
graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów; 

5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe 
operacje bazodanowe;  

6) tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np.: tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) 
pobrane z różnych programów i źródeł; 

7) tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów 
multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub 
pobranych z innych źródeł; 
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8) tworzy prostą stronę internetową zawierającą: tekst, grafikę, elementy aktywne, linki, 
korzystając ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaśnia znaczenie 
podstawowych poleceń języka HTML. 

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, 
stosowanie podejścia algorytmicznego. Zdający: 
1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów 

rozwiązywania różnych problemów;  
2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia 

rozwiązanie w postaci algorytmicznej;  
3) stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych; 
4) opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym 

i uporządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów; 
5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera. 

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy 
i umiejętności z różnych dziedzin. Zdający: 
1) wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające 

i wzbogacające naukę różnych przedmiotów; 
2) wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników 

eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne; 
3) posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli zjawisk 

i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta 
z internetowych map;  

4) przygotowuje za pomocą odpowiednich programów zestawienia danych 
i sprawozdania na lekcje z różnych przedmiotów. 

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania 
zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, 
aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Zdający:  
1) opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, 

z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek 
pracy i rozwój ekonomiczny;  

2) opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki 
i powszechnego dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane 
z uzależnieniem się od komputera; 

3) wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej 
i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej. 

 
IV etap edukacyjny (poziom podstawowy i rozszerzony) 
 
POZIOM PODSTAWOWY 
 
Ogólne wymagania egzaminacyjne 
 
I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci 

komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych. 

II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie 
za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, 
prezentacji multimedialnych. 
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III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, 
z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 

IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy 
i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. 

VI. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań 
informatyki. 

 
Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 
 
1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci 

komputerowej. Zdający: 
1) opisuje podstawowe elementy komputera, jego urządzenia zewnętrzne 

i towarzyszące (np. aparat cyfrowy) i ich działanie w zależności od wartości ich 
podstawowych parametrów, wyjaśnia współdziałanie tych elementów; 

2) projektuje zestaw komputera sieciowego, dobierając parametry jego elementów, 
odpowiednio do swoich potrzeb; 

3) korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, związanych 
z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją, przestrzega przy tym 
zasad n-etykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego korzystania i ochrony 
informacji oraz danych w komputerach w sieciach komputerowych. 

2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie 
informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów 
zdobywania informacji. Zdający: 
1) dobiera odpowiednie formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisanych w nich 

informacji. 
3. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych 

liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Zdający: 
1) edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje różnice 

między tymi typami obrazów; 
2) przekształca pliki graficzne, z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty 

jakości obrazów; 
3) gromadzi w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane pochodzące np. z Internetu, stosuje 

zaawansowane formatowanie tabeli arkusza, dobiera odpowiednie wykresy do 
zaprezentowania danych; 

4) tworzy bazę danych, posługuje się formularzami, porządkuje dane, wyszukuje 
informacje, stosując filtrowanie; 

5) wykonuje podstawowe operacje modyfikowania i wyszukiwania informacji na 
relacyjnej bazie danych; 

6) projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się stylami, szablonami 
i elementami programowania. 

4. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, 
stosowanie podejścia algorytmicznego. Zdający: 
1) prowadzi dyskusje nad sytuacjami problemowymi; 
2) formułuje specyfikacje dla wybranych sytuacji problemowych;  
3) projektuje rozwiązanie: wybiera metodę rozwiązania, odpowiednio dobiera narzędzia 

komputerowe, tworzy projekt rozwiązania;  
4) realizuje rozwiązanie na komputerze za pomocą oprogramowania aplikacyjnego lub 

języka programowania;  
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5) testuje otrzymane rozwiązanie, ocenia jego własności, w tym efektywność działania 
oraz zgodność ze specyfikacją;  

6) przeprowadza prezentację i omawia zastosowania rozwiązania. 
5. Wykorzystywanie komputera oraz programów edukacyjnych do poszerzania wiedzy 

i umiejętności z różnych dziedzin. Zdający: 
1) wykorzystuje oprogramowanie dydaktyczne i technologie informacyjno- 

-komunikacyjne w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych. 
6. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania 

zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, 
aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Zdający: 
1) opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z rozwoju 

technologii informacyjno-komunikacyjnych; 
2) omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjno- 

-komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów komputerowych, 
przestępczości komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz 
informacji w komputerze i w sieciach komputerowych; 

3) zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń i programów związanych 
z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi. 

 
POZIOM ROZSZERZONY 
 
Ogólne wymagania egzaminacyjne 
 
I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci 

komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych. 

II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie 
za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, 
prezentacji multimedialnych. 

III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, 
z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 

IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy 
i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. 

V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań 
informatyki. 

 
Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 
 
1. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci 

komputerowej. Zdający: 
1) przedstawia sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: liczb, 

znaków, obrazów; 
2) korzysta z usług w sieci komputerowej, lokalnej i globalnej, związanych z dostępem 

do informacji, wymianą informacji i komunikacją; 
3) zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń związanych z technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi, poznaje nowe programy i systemy oprogramowania. 
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2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie 
informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów 
zdobywania informacji. Zdający: 
1) projektuje relacyjną bazę danych z zapewnieniem integralności danych; 
2) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej bazie danych 

(język SQL);  
3) tworzy aplikację bazodanową, w tym sieciową, wykorzystującą język zapytań, 

kwerendy, raporty; zapewnia integralność danych na poziomie pól, tabel, relacji; 
4) znajduje odpowiednie informacje niezbędne do realizacji projektów z różnych 

dziedzin; 
5) opisuje mechanizmy związane z bezpieczeństwem danych: szyfrowanie, klucz, 

certyfikat, zapora ogniowa. 
3. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych 

liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Zdający: 
1) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania zależności funkcyjnych i do 

zapisywania algorytmów. 
4. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, 

stosowanie podejścia algorytmicznego. Zdający: 
1) analizuje, modeluje i rozwiązuje sytuacje problemowe z różnych dziedzin; 
2) stosuje podejście algorytmiczne do rozwiązywania problemu; 
3) dobiera efektywny algorytm do rozwiązania sytuacji problemowej i zapisuje go 

w wybranej notacji; 
4) posługuje się podstawowymi technikami algorytmicznymi; 
5) ocenia własności rozwiązania algorytmicznego (komputerowego), np. zgodność 

ze specyfikacją, efektywność działania; 
6) opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy prowadzące do otrzymania poprawnego 

rozwiązania problemu: od sformułowania specyfikacji problemu po testowanie 
rozwiązania; 

7) posługuje się metodą „dziel i zwyciężaj” w rozwiązywaniu problemów; 
8) stosuje rekurencję w prostych sytuacjach problemowych; 
9) stosuje podejście zachłanne w rozwiązywaniu problemów; 
10) opisuje podstawowe algorytmy i stosuje: 

a) algorytmy na liczbach całkowitych, np.: 
– reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym, w tym w dwójkowym 

i szesnastkowym, 
– sprawdzanie, czy liczba jest liczbą pierwszą, doskonałą, 
– rozkładanie liczby na czynniki pierwsze, 
– iteracyjna i rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa, 
– iteracyjne obliczanie wartości liczb Fibonacciego, 
– wydawanie reszty metodą zachłanną, 

b) algorytmy wyszukiwania i porządkowania (sortowania), np.: 
– algorytmy sortowania ciągu liczb: bąbelkowy, przez wybór, przez wstawianie 

liniowe, przez scalanie, szybki, kubełkowy,  
c) algorytmy numeryczne, np.: 

– szybkie podnoszenie do potęgi, 
– wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia, 

d) algorytmy na tekstach, np.: 
– sprawdzanie, czy dany ciąg znaków tworzy palindrom, anagram, 
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– porządkowanie alfabetyczne, 
– wyszukiwanie wzorca w tekście, 

e) algorytmy kompresji i szyfrowania, np.: 
– kody znaków o zmiennej długości, np. alfabet Morse'a, 
– szyfr Cezara, 
– szyfr przestawieniowy; 

11) projektuje rozwiązanie problemu (realizację algorytmu) i dobiera odpowiednią 
strukturę danych; 

12) stosuje metodę zstępującą i wstępującą przy rozwiązywaniu problemu; 
13) dobiera odpowiednie struktury danych do realizacji algorytmu, w tym struktury 

dynamiczne; 
14) stosuje zasady programowania strukturalnego i modularnego do rozwiązywania 

problemu; 
15) opisuje własności algorytmów na podstawie ich analizy; 
16) oblicza liczbę operacji wykonywanych przez algorytm; 
17) szacuje wielkość pamięci potrzebnej do komputerowej realizacji algorytmu; 
18) bada efektywność komputerowych rozwiązań problemów; 
19) przeprowadza komputerową realizację algorytmu i rozwiązania problemu; 
20) sprawnie posługuje się zintegrowanym środowiskiem programistycznym przy pisaniu 

i uruchamianiu programów; 
21) stosuje podstawowe konstrukcje programistyczne w wybranym języku 

programowania, instrukcje iteracyjne i warunkowe, rekurencję, funkcje i procedury, 
instrukcje wejścia i wyjścia, poprawnie tworzy strukturę programu; 

22) dobiera najlepszy algorytm, odpowiednie struktury danych i oprogramowanie 
do rozwiązania postawionego problemu; 

23) dobiera właściwy program użytkowy lub samodzielnie napisany program 
do rozwiązywanego zadania; 

24) ocenia poprawność komputerowego rozwiązania problemu na podstawie jego 
testowania. 

5. Zdający wykorzystuje komputer i technologie informacyjno-komunikacyjne do rozwijania 
swoich zainteresowań, opisuje zastosowania informatyki, ocenia zagrożenia 
i ograniczenia, docenia aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki: 
1) wyjaśnia szanse i zagrożenia dla rozwoju społecznego i gospodarczego oraz dla 

obywateli, związane z rozwojem informatyki i technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych; 

2) stosuje normy etyczne i prawne związane z rozpowszechnianiem programów 
komputerowych, bezpieczeństwem i ochroną danych oraz informacji w komputerze 
i w sieciach komputerowych; 

3) omawia zagadnienia przestępczości komputerowej, w tym piractwo komputerowe, 
nielegalne transakcje w sieci;  

4) przygotowuje się do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia 
informatycznego. 
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Nr strony/stron  
w Informatorze Zakres zmiany 

13–79 Anulowane zadania 
 
Z powodu niezgodności treści zadania z wymaganiami egzaminacyjnymi anuluje się 
następujące zadania: 
 
1. Zadanie 4. (s. 15) 
2. Zadanie 5. (s. 15) 
3. Zadanie 8. (s. 17) 


