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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu.

WPISUJE ZDAJCY
KOD

PESEL

Miejsce
na naklejk
z kodem

EGZAMIN MATURALNY
Z INFORMATYKI
POZIOM ROZSZERZONY

MAJ 2010

CZ II
Instrukcja dla zdajcego
1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron
(zadania 4  6) i czy doczony jest do niego nonik
danych  podpisany DANE. Ewentualny brak zgo
przewodniczcemu zespou nadzorujcego egzamin.
2. Wpisz obok zadeklarowane (wybrane) przez Ciebie na
egzamin rodowisko komputerowe, kompilator jzyka
programowania oraz program uytkowy.
3. Jeli rozwizaniem zadania lub jego czci jest program
komputerowy, to umie w katalogu (folderze)
oznaczonym Twoim numerem PESEL wszystkie
utworzone przez siebie pliki w wersji ródowej.
4. Pliki oddawane do oceny nazwij dokadnie tak, jak
polecono w treci zada lub zapisz pod nazwami (wraz z
rozszerzeniem
zgodnym
z zadeklarowanym
oprogramowaniem),
jakie
podajesz
w
arkuszu
egzaminacyjnym. Pliki o innych nazwach nie bd
sprawdzane przez egzaminatorów.
5. Przed upywem czasu przeznaczonego na egzamin zapisz
w katalogu (folderze) oznaczonym Twoim numerem
PESEL ostateczn wersj plików stanowicych
rozwizania zada.
6. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej
naklejk z kodem.
7. Nie wpisuj adnych znaków w czci przeznaczonej
dla egzaminatora.

WYBRANE:
.................................................
(rodowisko)
.................................................
(kompilator)
.................................................
(program uytkowy)

Czas pracy:
150 minut

Liczba punktów
do uzyskania: 30
MIN-R2_1P-102
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Zadanie 4. Anagram (10 pkt)
Anagram to sowo powstae z innego sowa przez przestawienie liter. Przez sowo rozumiemy
w tym zadaniu dowolny cig liter alfabetu aciskiego.
Przykady anagramów:
dla sowa: barok  korba, robak, arobk, rokab, orkab
dla sowa: ranty  tyran, narty, ntyra, natyr, ytnar
W pliku tekstowym anagram.txt znajduje si 200 wierszy zawierajcych po 5 sów
w kadym wierszu. Sowa oddzielone s znakiem odstpu. Dugo kadego ze sów wynosi
od 1 do 20 znaków.
Przykad:
abcd cdba dbac cbad dcba
barbakan xle ala foto otof
smok ayszkm lampa ayszkm bakara
skok arabanta oko agnieba dyskietka

Napisz program w wybranym przez siebie jzyku programowania, za pomoc którego
wykonasz ponisze polecenia:
a) Wyszukaj w pliku anagram.txt te wiersze, w których wszystkie sowa znajdujce si
w danym wierszu maj tak sam liczb znaków. Zapisz te wiersze w pliku
odp_4a.txt.
b) Wyszukaj w pliku anagram.txt wszystkie wiersze tekstu, w których wszystkie sowa
s anagramami pierwszego sowa w danym wierszu. Zapisz te wiersze w pliku
odp_4b.txt.

Do oceny oddajesz plik(i) o nazwie(ach) ....................................................................................,
tu wpisz nazw(y) pliku(ów)

zawierajcy(e) komputerow(e) realizacj(e) Twoich oblicze, pliki tekstowe odp_4a.txt
i odp_4b.txt.

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt



4a)
4

4b)
6
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Zadanie 5. Numer PESEL (10 pkt)
Numer PESEL to 11-cyfrowy kod, jednoznacznie identyfikujcy okrelon osob fizyczn.
Dla wszystkich urodzonych przed 1.1.2000 r. skonstruowany zosta w nastpujcy sposób:
 cyfry od 1 do 6 to data urodzenia (w kolejnoci: rok, miesic, dzie),
 cyfry od 7 do 9 to liczba porzdkowa,
 cyfra 10-ta to pe (cyfra parzysta dla kobiet, nieparzysta dla mczyzn),
 cyfra 11-ta to cyfra kontrolna.
Przykad:
Numer PESEL 75121968629 oznacza kobiet (bo przedostatnia cyfra w numerze jest
parzysta), urodzon 19 grudnia 1975 roku, której nadano liczb porzdkow 686.
Cyfra kontrolna jest obliczana wg nastpujcego algorytmu:
1. Kad cyfr numeru PESEL (oprócz ostatniej, która jest cyfr kontroln) mnoymy przez
odpowiadajc jej wag. Tablica wag ma posta: 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3.
W podanym powyej numerze PESEL cyfr kontroln jest 9.
PESEL: 7 5 1 2 1 9 6 8 6 2 9 (ostatni cyfr pomijamy, bo to cyfra kontrolna)
WAGI: 1 3 7 9 1 3 7 9 1 3
WYNIKI: 7x1=7; 5x3=15; 1x7=7; 2x9=18 ;1x1=1; 9x3=27; 6x7=42; 8x9=72; 6x1=6; 2x3=6
2. Wyniki sumujemy: 7 + 15 + 7 + 18 + 1 + 27 + 42 + 72 + 6 + 6 = 201
3. Wyznaczamy reszt z dzielenia sumy przez 10: 201:10 = 20 reszta = 1
4. Jeeli reszta = 0, to cyfra kontrolna wynosi 0.
Jeeli reszta 0, to cyfra kontrolna bdzie uzupenieniem reszty do 10, czyli w podanym
przykadzie jest to cyfra 9.
Plik pesel.txt zawiera numery PESEL 150 osób zatrudnionych w biurze obliczeniowym
Statystyk. Korzystajc z informacji zawartych w pliku pesel.txt oraz dostpnych
narzdzi informatycznych, wykonaj ponisze polecenia. Odpowiedzi do poszczególnych
podpunktów umie w pliku odp_5.txt, poprzedzajc je liter oznaczajc ten podpunkt.
Uwaga: Moesz przyj, e nawet gdy cyfra kontrolna numeru PESEL jest niepoprawna,
to dane osobowe w nim zapisane, s prawidowe.
a)
b)
c)
d)

Ile osób urodzio si w grudniu?
Podaj, ile kobiet pracuje w biurze obliczeniowym.
Podaj rok, w którym urodzio si najwicej osób pracujcych w biurze.
Wyszukaj nieprawidowe numery PESEL, w których nie zgadza si cyfra kontrolna.
Posortuj te numery PESEL rosnco.
e) Sporzd zestawienie liczby osób urodzonych w kolejnych dziesicioleciach, tzn. w latach
pidziesitych, szedziesitych, siedemdziesitych, osiemdziesitych i dziewidziesitych. Utwórz wykres ilustrujcy procentowy rozkad liczby osób w poszczególnych
przedziaach.
Uwaga: Do urodzonych w latach pidziesitych naley zaliczy osoby urodzone od roku
1950 do roku 1959 wcznie.

Do oceny oddajesz plik(i) o nazwie(ach) ....................................................................................,
tu wpisz nazw(y) pliku(ów)

zawierajcy(e) komputerow(e) realizacj(e) Twoich oblicze oraz plik tekstowy
odp_5.txt zawierajcy wyniki.
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

5a)
1

5b)
1

5c)
2

5d)
3

5e)
3
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Zadanie 6. Szkoa (10 pkt)
Szkoa dysponuje danymi zawartymi w trzech plikach: uczniowie.txt, oceny.txt,
przedmioty.txt.
 Plik uczniowie.txt zawiera nastpujce dane o uczniach: idUcznia, nazwisko, imie,
ulica, dom, idKlasy.
 Plik oceny.txt zawiera dane o ocenach: idUcznia, ocena, data, idPrzedmiotu.
 Plik przedmioty.txt zawiera dane o przedmiotach: idPrzedmiotu, nazwaPrzedmiotu,
nazwisko_naucz, imie_naucz.
Korzystajc z danych zawartych w plikach uczniowie.txt, oceny.txt,
przedmioty.txt oraz z dostpnych narzdzi informatycznych wykonaj ponisze
polecenia. Kad odpowied umie w pliku odp_6.txt, poprzedzajc j oznaczeniem
odpowiedniego podpunktu od a) do f).
a) Poza rejonem szkoy le ulice Worcella oraz Sportowa. Podaj, ilu uczniów mieszka poza
rejonem szkoy (czyli na jednej z tych dwóch ulic).
b) Wypisz wszystkie oceny ucznia Jana Augustyniaka z jzyka polskiego.
c) Oblicz, ile dziewczt i ilu chopców jest w poszczególnych klasach. Wynik przedstaw
w postaci zestawienia: idKlasy, liczba dziewczt, liczba chopców. Zaó, e imiona
dziewczt (i tylko dziewczt) kocz si na liter a.
d) Utwórz zestawienie dla klasy 2a zawierajce nazwy przedmiotów i rednie ocen klasy
z tych przedmiotów (rednie podaj z zaokrgleniem do dwóch miejsc po przecinku)
Zestawienie posortuj nierosnco wedug rednich ocen.
e) Utwórz zestawienie uporzdkowane alfabetycznie wedug nazwisk zawierajce wykaz
osób z klasy 2c, które w kwietniu 2009 roku otrzymay oceny niedostateczne (imi,
nazwisko, przedmiot).
f) Podaj nazwisko, imi, klas oraz redni ocen osoby, która osigna najwysz redni
ocen w caej szkole (jest tylko jedna taka osoba).

Do oceny oddajesz plik(i) o nazwie(ach) ....................................................................................,
tu wpisz nazw(y) pliku(ów)

zawierajcy(e) komputerow(e) realizacj(e)
odp_6.txt zawierajcy wyniki.

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt



6a)
1

Twoich

6b)
1

oblicze

6c)
2

6d)
2

oraz

plik

6e)
2

6f)
2

tekstowy
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