
 

 
 
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  18 maja 2016 r. w związku 
z zadaniem 6.2. w egzaminie maturalnym z informatyki w „nowej” formule, 
przeprowadzonym 17 maja br. 

 
 
Po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie arkusza egzaminacyjnego z informatyki 

na poziomie rozszerzonym (w „nowej” formule), w tym z recenzentami: akademickimi (pracownikami 

naukowymi) i nauczycielskim, w związku z brakiem kilku danych w pliku dane_6_2.txt do zadania 6.2., 

informuję o podjętym rozstrzygnięciu. 

 

 

1. W zadaniu 6.2. rozwiązania zdających będą traktowane jako poprawne, jeżeli: 

a. poprawne są wyniki dla pierwszych 700 wierszy, czyli dla danych całkowicie zgodnych ze 

specyfikacją określoną w poleceniu do zadania 6.2. 
 

ALBO 
 

b. do oceny został przedstawiony program, który po uruchomieniu dla poprawnych danych daje 

poprawne wyniki. 

 
2. Zdający, którzy uznają, że opisana wyżej sytuacja dotycząca pliku z danymi mogła wpłynąć na 

rozwiązanie pozostałych zadań podczas egzaminu oraz nie satysfakcjonuje ich rozwiązanie opisane 

w pkt. 1. powyżej, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie 

rozszerzonym (w „nowej” formule) w terminie dodatkowym (13 czerwca br.). Zdający ci będą 

przystępowali wyłącznie do części drugiej egzaminu, tj. wykonania zadań z wykorzystaniem 

komputera. W przypadku części pierwszej wzięty pod uwagę będzie wynik uzyskany w egzaminie 

majowym.  

 

Zdających, którzy chcieliby przystąpić do części drugiej egzaminu z informatyki na poziomie 

rozszerzonym w czerwcu, prosimy o zgłoszenie takiej deklaracji w macierzystej szkole (na 

załączonym druku, nie później niż do 24 maja br.). Informacja o takiej możliwości zostanie 

przekazana wszystkim dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych, ze zobowiązaniem do 

przekazania jej dyrektorom szkół, w których 17 maja przeprowadzany był egzamin z informatyki 

w „nowej” formule. 

 

 

Za zaistniałą sytuację – w imieniu własnym oraz twórców i recenzentów arkusza – wszystkich 

zdających, nauczycieli i dyrektorów szkół serdecznie przepraszam. 

 

 

 

dr Marcin Smolik 

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
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…………………………………… ………………… 

miejscowość data 
 

………………………………………………………………… 
            

imię i nazwisko zdającego  PESEL zdającego 

 
WNIOSEK ZDAJĄCEGO / RODZICA ZDAJĄCEGO O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO  

Z INFORMATYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM (W „NOWEJ” FORMULE)  

W TERMINIE DODATKOWYM 
 

 

Na podstawie art. 44zzy ust. 10 w zw. z art. 44zzy ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn. DzU z 2015 r. poz. 2156, ze zm.), w związku z brakiem kilku danych w pliku dane_6_2.txt do zadania 6.2. 

w arkuszu egzaminacyjnym z informatyki na poziomie rozszerzonym (w „nowej” formule), proszę o wyrażenie 

zgody na przystąpienie do części drugiej egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym 

(w „nowej” formule) w terminie dodatkowym, tj. 13 czerwca 2016 r. 

 

Uzasadnienie: 

 

………Brak kilku danych w pliku .txt do zadania 6.2. wpłynął w sposób istotny na rozwiązanie przeze mnie innych 

zadań w arkuszu egzaminacyjnym, co może mieć wpływ na ogólny wynik egzaminu z informatyki……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………… 
podpis zdającego lub jego rodzica 

 

 

  

Wypełnia dyrektor szkoły:  

 

 

....................................................                                               ……………………………………… 

data przesłania wniosku do OKE1                                              podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

       -       

 

identyfikator szkoły 
 

 

 

 

 
 

                                            
1 Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi OKE wniosek najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu wniosku. 


