
 

Kurs przygotowujący do matury  
rozszerzonej z informatyki 

1. O maturze z informatyki:  

Od lat Informatyka należy do najpopularniejszych kierunków studiów, a co się z tym wiąże liczba osób 

zainteresowanych zdawaniem tego przedmiotu na maturze nie maleje. Informatyka jest przedmiotem, 

który należy do grona dodatkowych, czyli zdawanych wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Egzamin 

maturalny z tego przedmiotu składa się z dwóch części. Pierwsza część polega na rozwiązywaniu zadań 

bez korzystania z komputera, natomiast druga część polega na rozwiązywaniu zadań z jego użyciem. 

 

Matura z informatyki może być poważnym krokiem do zajęcia się nią zawodowo, profesjonalnie. 

Zainteresowania i pasja mogą przekuć się w zawód, bądź pomysł na życie. Wiedza informatyczna może 

przydać się zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, w jakim kierunku będziemy chcieli się rozwijać i 

pracować. 

 

2. Dla kogo: 

Kurs skierowany jest dla uczniów szkół średnich, którzy chcą przygotować się do egzaminu 

maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym.  

PAMIĘTAJ: do matury rozszerzonej z informatyki nie da się przygotować w miesiąc.  

 

3. Ile zajęć: 

Kurs trwa 18 godzin / 9 spotkań po 2 godziny zegarowe / spotkania raz w tygodniu. 

 

4. Termin zajęć: 

Zajęcia odbywać się będą w soboty od godz. 11: 00 do 13: 00 wg ustalonego harmonogramu od 

października do grudnia 2019r.. W drugim semestrze będzie możliwość kontynuacji. 

 

5. Cena kursu 

Całkowita cena kursu to 450 zł, która rozłożona jest na 3 równe raty miesięczne. 

 

 



6. Miejsce odbywania kursu: 

Inwest Park w Pile, ul. Dąbrowskiego 8 

 

7. Program kursu: 

Stawiamy na rozwiązywanie zadań z lat ubiegłych, gdyż to najlepszy trening wiedzy i umiejętności. 

Uczymy rozwiązywać arkusz pierwszy, który wymaga m.in. napisania algorytmu na kartce. Tłumaczymy 

zagadnienia znajdujące się w teście wiedzy, który sprawdza wiedzę z dziedzin: sieci komputerowych, 

grafiki, urządzeń komputerowych i systemów operacyjnych.  

Uczymy rozwiązywać zadania praktyczne z drugiej części arkusza. Zawsze jest do napisania program w 

wybranym języku programowania, rozwiązanie zadania w arkusza kalkulacyjnego i zadanie z baz 

danych.  

Z niezbędnych na maturze umiejętności, które dotyczą algorytmów, opanujesz: 

 odczyt/zapis danych z pliku (absolutna podstawa) 

 konwersja liczb dziesiętny/binarny 

 dzielenie danych, np. na spacje  

 sortowanie i wyszukiwanie 

 znane problemy algorytmiczne (nww, nwd, palindromy, anagramy, szyfrowanie itp.) 

 


