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CZ !" MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA 

MATEMATYKA 
 

W niniejszej publikacji przedstawiono osi�gni cia uczniów rozwi�zuj�cych zadania 

w arkuszu standardowym z matematyki, którzy uko!czyli gimnazjum w roku 2013, 

w szko"ach na terenie dzia"ania Okr gowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, 

tj. w gimnazjach w województwach: lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.  

Dane statystyczne dotycz�ce wyników egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. podano w raporcie 

zamieszczonym na stronie internetowej www.oke.poznan.pl. 

Arkusz standardowy zawiera" 23 zadania, w tym 20 zada! zamkni tych i 3 zadania 

otwarte. W#ród zada! zamkni tych dominowa"y zadania wyboru wielokrotnego, w których 

ucze! wybiera" jedn� z czterech podanych odpowiedzi. W sze#ciu zadaniach ucze! mia" 

oceni$ prawdziwo#$ podanych stwierdze!. Zadania otwarte (21., 22. i 23.) wymaga"y 

od gimnazjalisty samodzielnego sformu"owania rozwi�zania. 

Za rozwi�zanie wszystkich zada! w arkuszu standardowym z matematyki ucze! móg" 

uzyska$ maksymalnie 29 punktów (100%); w tym za ka%de zadanie zamkni te po jednym 

punkcie (razem 20 pkt), a za trzy zadania otwarte 9 punktów (zad. 21. – 3 pkt, zad. 22. – 2 pkt, 

zad. 23. – 4 pkt). W zestawie wykorzystano wykres liniowy, diagramy s"upkowe i ko"owe, 

rysunki figur p"askich i bry", których poprawne zinterpretowanie pomaga"o wskaza$ 

prawid"ow� odpowied&.  

Wszystkie zadania w zestawie sprawdza"y, w jakim stopniu gimnazjali#ci opanowali 

wymagania ogólne i szczegó"owe w zakresie matematyki okre#lone w podstawie 

programowej  kszta"cenia  ogólnego  dla  III  etapu  edukacyjnego  oraz  –  w  my#l  zasady  

kumulatywno#ci przyj tej w podstawie – odnosi"y si  równie% do wymaga! przypisanych 

wcze#niejszym etapom edukacyjnym (I i II).  

Ka%dy trzecioklasista na za#wiadczeniu o szczegó"owych wynikach egzaminu otrzyma" 

swój wynik w dwóch skalach: procentowej oraz centylowej, dla ka%dego z sze#ciu zakresów 

egzaminu gimnazjalnego.  

Wynik procentowy okre#la odsetek punktów, które zdaj�cy uzyska" za rozwi�zanie zada! 

z danego zakresu.  

Wynik centylowy informuje, jaki odsetek liczby gimnazjalistów uzyska" z danego zakresu 

wynik taki sam lub ni%szy ni% zdaj�cy.  

Ogólnie za rozwi�zanie zada! w arkuszu standardowym z zakresu matematyki 

gimnazjali#ci uzyskali #rednio:  

w kraju w Okr�gu 
w województwie 

lubuskim wielkopolskim zachodniopomorskim 

48%  

punktów 

46,65% 

punktów 

46,72% 

punktów 

47,44% 

punktów 

44,75%  

punktów 

 

Na kolejnych stronach zaprezentowano analiz  wyników uzyskanych za rozwi�zanie 

poszczególnych zada!, która dostarcza szczegó"owych informacji dotycz�cych mocnych 

i s"abych stron wykszta"cenia matematycznego gimnazjalistów. 
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ANALIZA OSI#GNI " UCZNIOWSKICH 

 

1.  Czynniki statystyczne maj$ce wp%yw na poziom osi$gni�& uczniowskich 
 

Analiz  osi�gni $ gimnazjalistów rozpoczniemy od przedstawienia, jaki procent 

uczniów nie zaznaczy" odpowiedzi do zada! zamkni tych, a jaki procent zakre#li" kilka 

odpowiedzi. W obu przypadkach skutkowa"o to otrzymaniem zera punktów za dane zadanie.  

Jak liczne by"y to grupy trzecioklasistów w poszczególnych województwach, 

pokazano na wykresie 1.  
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Wykres 1. Procent zdaj!cych, którzy nie zaznaczyli odpowiedzi do zada" zamkni�tych 
                    z matematyki 

 

Warto zauwa%y$, %e w ka%dym województwie brak zaznaczenia odpowiedzi dotyczy 

wszystkich zada! w arkuszu. W tym roku w Okr gu stwierdzono brak odpowiedzi do 1432 

zada! zamkni tych (w tym: L – 325, W – 1029, Z – 484). 

Podczas tegorocznego egzaminu z matematyki frakcja opuszcze! w zadaniach 

zamkni tych by"a niewielka, nie przekroczy"a 0,35% populacji w ka%dym z województw, 

poza zadaniami: 3., 18. i 20. Wszystkie trzy zadania by"y typowymi zadaniem wielokrotnego 

wyboru, z jedn� poprawn� odpowiedzi�. W zadaniu trzecim nale%a"o wykaza$ si  

umiej tno#ci� wykonania oblicze! na liczbach wymiernych w kontek#cie praktycznym. 

Aby w zadaniu 18. wskaza$ poprawn� odpowied&, trzeba by"o rozumie$ poj cie pola rombu, 

a w zadaniu 20. poj cie obj to#ci kuli. 
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Istotny wp"yw na #redni wynik uzyskany za rozwi�zanie poszczególnych zada!, jak 

i #redni wynik dla ca"ego arkusza, ma frakcja opuszcze! zada! otwartych (wielopunktowych), 

któr� interpretujemy jako niepodj cie próby rozwi�zania zadania, tzw. bia#e plamy w arkuszu.  

Wykres 2. przedstawia, ilu uczniów w poszczególnych województwach nie podj "o 

próby rozwi�zania zada! otwartych.  
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Wykres 2. Procent zdaj!cych, którzy nie podj�li próby rozwi!zania zada" otwartych 
                    z matematyki 

 

Analizuj�c diagram nale%y stwierdzi$, %e: 

- lubuscy gimnazjali#ci cz #ciej ni% zdaj�cy z innych województw opuszczali rozwi�zanie 

ka%dego z zada! otwartych,  

- w ka%dym województwie najwi kszy odsetek uczniów nie podj�" próby rozwi�zania 

zadania 22, w którym wymagano uzasadnienia podanej tezy, 

- w Okr gu #rednio 

' co dziesi�ty zdaj�cy opu#ci" rozwi�zywanie zadania 21, 

' co dwudziesty zdaj�cy opu#ci" rozwi�zywanie zadania 22. i 23.  

 

Szko"y winny odpowiedzie$ sobie na pytanie, dlaczego tak znaczny procent populacji 

nie by" przygotowany do rozwi�zywania zada! otwartych? 
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Procedury egzaminacyjne wymagaj�, aby w szkole zapozna$ uczniów z instrukcj� 

dotycz�c� pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Wynika z niej, %e do ka%dego zadania 

zamkni tego podano tylko jedn� poprawn� odpowied&. Ponadto w instrukcji opisano 

i przedstawiono graficznie sposób zaznaczania pomy"ek. Tymczasem w Okr gu stwierdzono 

oko"o pi ciuset wielokrotnych zaznacze! na kartach odpowiedzi. Rozk"ad wielokrotnych 

zaznacze! do poszczególnych zada! w trzech województwach przedstawiono na wykresie 3. 
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Wykres 3. Procent zdaj!cych, którzy zaznaczyli kilka odpowiedzi do jednego zadania 
                 zamkni�tego z matematyki 

 

 

Wielokrotne zaznaczenia odpowiedzi, w ka%dym województwie, najcz #ciej wyst�pi"y 

w zadaniach 4., 7., 10., 11., 14. i 19. W tych sze#ciu zadaniach wymagano oceny podanych 

stwierdze! (do ka%dego zadania podano dwa zdania). W arkuszu by"y to wszystkie zadania 

typu prawda-fa"sz (PF). St�d uprawnionym wydaje si  wniosek, %e zaznaczaj�cy wielokrotn� 

odpowied& nie poradzili sobie z t� form� zadania, czyli nie byli wdro%eni do pracy 

z zadaniami typu PF.  
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2. Analiza stopnia opanowania umiej�tno'ci ogólnych  
 

Analiz  jako#ciow� wyników egzaminu gimnazjalnego z zakresu matematyki 

przeprowadzono w oparciu o interpretacj  wspó"czynników "atwo#ci.  

Przypominamy, %e analiza ilo#ciowa wyników egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. 

znajduje si  w raporcie zamieszczonym na stronie internetowej www.oke.poznan.pl.  

W gimnazjum nast�pi"o ujednolicenie wymaga! egzaminacyjnych z celami kszta"cenia, 

opisanymi w podstawie programowej z matematyki jako wymagania ogólne i szczegó"owe 

dla III etapu edukacyjnego.  

W tabeli poni%ej podano wykaz wymaga! ogólnych, który u"atwi ocen  stopnia 

opanowania przez tegorocznych trzecioklasistów wiadomo#ci i umiej tno#ci z"o%onych, 

kszta"towanych podczas pracy nad wymaganiami szczegó"owymi.  

 

Wymaganie ogólne I. – Wykorzystywanie i tworzenie informacji. 

Wymaganie ogólne II. – Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

Wymaganie ogólne III. – Modelowanie matematyczne. 

Wymaganie ogólne IV. – U(ycie i tworzenie strategii. 

Wymaganie ogólne V. – Rozumowanie i argumentacja. 

 

Wykres 4. przedstawia graficzny obraz poziomu opanowania wiadomo#ci 

i umiej tno#ci z matematyki, uj tych w pi $ obszarów wymaga! ogólnych w rozbiciu 

na poszczególne województwa. Poziom opanowania poszczególnych wymaga! ogólnych 

wyznaczono w oparciu o wspó"czynniki "atwo#ci zada! poprzez które sprawdzano wiedz  

z zakresu tych%e wymaga!.  
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Wykres 4. Poziom opanowania obszarów pi�ciu wymaga  ogólnych  z matematyki 
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Analiza wykresu 4. pozwala stwierdzi�,  e jedynie wykorzystywanie i tworzenie 

informacji zosta!o przez gimnazjalistów opanowane na poziomie zadowalaj"cym. 

Umiarkowan" trudno#� sprawi!o zdaj"cym modelowanie matematyczne oraz u ywanie 

i tworzenie reprezentacji. Najtrudniejsze okaza!o si$ wykorzystywanie i tworzenie strategii 

oraz rozumowanie i argumentacja.  

 

 

Poziom oraz zró nicowanie osi"gni$� uczniów, uj$tych w pi$ciu wymaganiach  

ogólnych z zakresu matematyki przedstawiono na wykresach 5. - 9.  
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Wykres 5. Wspó"czynniki "atwo!ci zada  sprawdzaj#cych 

 wiadomo!ci i umiej�tno!ci w ramach I. wymagania 

ogólnego (wykorzystywanie i tworzenie informacji) 

Interpretowanie i tworzenie tekstów 

matematycznych oraz u$ywanie 
j�zyka matematycznego do opisu 

rozumowania to umiej�tno!ci 

z"o$one, które zdaj#cy opanowali 

na poziomie prawie zadowalaj#cym. 
W tym zakresie gimnazjali!ci 

w zadowalaj#cym stopniu opanowali 

odczytywanie informacji z diagramu 
oraz wykresu liniowego (z.2., 8. i 9.). 

Interpretacja tekstu o charakterze 

matematycznym (z. 7.)sprawi"a 

uczniom umiarkowan# trudno!%. 
Trudne okaza"o si� zastosowanie 

poj�cia mediany.  
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Wykres 6. Wspó"czynniki "atwo!ci zada  sprawdzaj#cych 

wiadomo!ci i umiej�tno!ci w ramach II. wymagania 

ogólnego (wykorzystywanie i interpretowanie 

reprezentacji) 

Umiarkowanie trudne by"y 

dla uczniów umiej�tno!ci z"o$one, 

zwi#zane z u$ywaniem prostych, 
dobrze znanych obiektów 

matematycznych i operowaniem nimi. 

Uczniowie wci#$ maj# k"opoty 
z poprawnym wykonywaniem 

oblicze  na liczbach wymiernych 

(w tym z obliczeniami procentowymi) 
oraz  stosowaniem definicji 

i twierdze  w typowych kontekstach. 

Najtrudniejsze w ramach tego 

wymagania okaza"o si� operowanie 
poj�ciem obj�to!ci kuli. 
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Wykres 7. Wspó"czynniki "atwo!ci zada  sprawdzaj#cych 

wiadomo!ci i umiej�tno!ci w ramach III. wymagania 

ogólnego (modelowanie matematyczne) 

Dobieranie b#d& budowanie modelu 

matematycznego do opisanej 

sytuacji, szczególnie praktycznej, 
okaza"o si� dla gimnazjalistów 

umiarkowanie trudne. Najtrudniejsze 

dla uczniów by"o wskazanie uk"adu 
równa , b�d#cego modelem 

matematycznym opisanej sytuacji 

praktycznej (z. 12.).  
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Wykres 8. Wspó"czynniki "atwo!ci zada  sprawdzaj#cych 

wiadomo!ci i umiej�tno!ci w ramach IV. wymagania 

ogólnego (u�ywanie i tworzenie strategii) 

Na niskim poziomie opanowano 
umiej�tno!ci szczegó"owe w zakresie 

u$ywania i stosowania strategii. 

Du$ym problemem by"o 

dla gimnazjalistów  ustalenie 
zale$no!ci mi�dzy podanymi 

informacjami, zaplanowanie i 

wykonanie ci#gu czynno!ci 
prowadz#cych do rozwi#zania 

problemu oraz krytyczna ocena 

otrzymanych wyników. 
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Wykres 9. Wspó"czynniki "atwo!ci zada  sprawdzaj#cych 

wiadomo!ci i umiej�tno!ci w ramach V. wymagania 

ogólnego (rozumowanie i argumentacja) 

Bardzo ró$ny jest stopie  
opanowania umiej�tno!ci 

szczegó"owych, zwi#zanych 

z rozumowaniem i argumentacj#. 
Gimnazjali!ci w zadowalaj#cym 

stopniu wykazali si� umiej�tno!ci# 

porównywania 
prawdopodobie stw prostych 

zdarze  losowych. Bardzo trudne 
okaza"o si� przeprowadzenie 

prostego rozumowania 
i uzasadnienie jego poprawno!ci.  
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3. Analiza stopnia opanowania umiej�tno ci szczegó!owych  
 

Za miar$ poziomu opanowania przez uczniów wiadomo#ci i umiej$tno#ci badanych 

podczas egzaminu gimnazjalnego z zakresu matematyki, a opisanych poprzez wymagania 

szczegó!owe w podstawie programowej, przyj$to wspó!czynniki !atwo#ci zada%. 

Wykres 10. przedstawia porównanie wspó!czynników !atwo#ci otrzymanych dla zada% 

z zakresu matematyki w poszczególnych województwach.  
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Wykres 10. Wspó"czynniki "atwo!ci zada  sprawdzaj#cych wiadomo!ci i umiej�tno!ci 
                  z zakresu matematyki 

 

Najbardziej ogólnym wnioskiem, który nasuwa si$ po analizie wspó!czynników 

!atwo#ci zada% jest stwierdzenie,  e nieznaczne s" ró nice w poziomie osi"gni$� uczniów 

z województw le "cych na terenie dzia!ania pozna%skiej OKE. Chocia  porównuj"c 

wspó!czynniki !atwo#ci poszczególnych zada%, obliczone dla województw, mo na zauwa y�, 

 e gimnazjali#ci z Wielkopolski - w wi$kszo#ci zada% - osi"gn$li wy sze wspó!czynniki 

!atwo#ci ni  uczniowie z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.  

Przedstawione wspó!czynniki !atwo#ci zada% #wiadcz" o tym,  e poziom opanowania 

umiej$tno#ci matematycznych przez uczniów w Okr$gu jest bardzo zró nicowany. 

Interpretuj"c wykres mo na wskaza� zadania, które zdaj"cy rozwi"zali na poziomie 

zadowalaj"cym (s" to zadania: 2., 8., 9. i 10.), jak równie  te zadania, które okaza!y si$ 

dla trzecioklasistów bardzo trudne (zadanie 22.). Tre#� wszystkich zada% wraz 

z komentarzem dotycz"cym wyników przedstawiono na nast$pnych stronach. 

Porównuj"c frakcj$ opuszcze% ze wspó!czynnikiem !atwo#ci  zada% zamkni$tych 

mo na stwierdzi�,  e liczba opuszczonych odpowiedzi nie zale y od stopnia trudno#ci zadania.  
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3.a. Analiza odpowiedzi uczniów do zada" zamkni�tych 
 

Na kolejnych stronach podano tre#� zada%, badane umiej$tno#ci, wybieralno#� 

odpowiedzi oraz wspó!czynniki !atwo#ci i krótki komentarz.  

 

Aby u!atwi� analiz$ odpowiedzi, jakich udzielali uczniowie, wprowadzono skróty.  

Wyja#nienie skrótów zastosowanych w opracowaniu: 

 

BO ' brak odpowiedzi ' 
oznacza,  e ucze% nie podj"! próby rozwi"zania 

zadania, 

WO ' 
wielokrotna 

odpowied( 
' 

oznacza,  e ucze% zaznaczy! w karcie kilka odpowiedzi 

do jednego zadania, 

T ' tak ' 
oznacza,  e podane uzasadnienie, wniosek  

czy stwierdzenie jest trafne (uzasadnione), 

N ' nie ' 
oznacza,  e podane uzasadnienie, wniosek  

czy stwierdzenie jest nietrafne (nieuzasadnione), 

P ' prawda ' 
oznacza,  e ucze% dokona! oceny zdania (wniosku, 

stwierdzenia) i uzna! je za prawdziwe, 

F ' fa!sz ' 
oznacza,  e ucze% dokona! oceny zdania (wniosku, 

stwierdzenia) i uzna! je za fa!szywe, 

 

 

Informacje do zada" 1. i 2. 

W tabeli przedstawiono informacje dotycz"ce wieku wszystkich uczestników obozu 

narciarskiego. 

Wiek uczestnika Liczba uczestników 

10 lat 5 

14 lat 3 

15 lat 4 

16 lat 8 

 

 

Wymagania ogólne.  

I.  Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

Wymagania szczegó!owe. 

9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobie%stwa. 

 

Zadanie 1. (0-1)  

Doko"cz zdanie tak, aby otrzyma# zdanie prawdziwe. 

Mediana wieku uczestników obozu jest równa  

 

A. 14 lat. B. 14,5  roku. C. 15 lat. D. 15,5 roku. 
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Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 1.  

Wybieralno#� odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó!czynnik !atwo#ci (wersja A i B) 

Odp. L W Z L W Z 

A. 10,00% 10,31% 12,04% 0,50 0,48 0,44 

B. 34,65% 36,48% 37,54%  

C.* 49,59% 47,58% 43,46% Interpretacja wspó!czynnika !atwo#ci 

D. 5,68% 5,47% 6,81% Zadanie okaza!o si� dla zdaj$cych 

BO 0,08% 0,15% 0,14% umiarkowanie 

trudne. 
trudne.  trudne. 

WO 0,00% 0,01% 0,01% 

*pogrubienia w ramkach i tabelach oznaczaj# poprawn# odpowied&  

 

Komentarz 

Aby poprawnie wykona% zdanie, najpierw nale$a"o zinterpretowa% informacje podane 

w postaci tabeli (obliczy% liczb� wszystkich uczestników obozu), a nast�pnie wyznaczy% 
median� zestawu danych. Jak wynika z wybieranych przez trzecioklasistów odpowiedzi, ponad 

po"owa uczniów nie zna"o poj�cia „mediana”, wi�c tym samym nie potrafili oni w"a!ciwie 
zinterpretowa% danych z tabeli w celu okre!lenia mediany wieku uczestników obozu. 

 

 

Wymagania ogólne.  

I.  Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

 

Wymagania szczegó!owe. 

9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobie%stwa. 

5. Procenty. 

Zadanie 2. (0-1) 

Na którym diagramie poprawnie przedstawiono procentowy podzia! uczestników 

obozu ze wzgl�du na wiek? Wybierz odpowied% spo ród podanych. 
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Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 2.  

Wybieralno#� odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó!czynnik !atwo#ci (wersja A i B) 

Odp. L W Z L W Z 

A. 9,29% 8,73% 10,97% 0,86 0,86 0,85 

B. 2,49% 2,04% 2,21%  

C. 2,35% 2,26% 2,50% Interpretacja wspó!czynnika !atwo#ci 

D. 85,81% 86,89% 84,24% 
Zadanie okaza!o si� dla rozwi$zuj$cych 

!atwe. 
BO 0,00% 0,05% 0,03% 

WO 0,06% 0,03% 0,04% 

 

Komentarz 

W zadaniu wymagano obliczenia, jakim procentem wszystkich uczestników obozu s# 
uczniowie maj#cy odpowiednio 10, 14, 15 i 16 lat. Nast�pnie nale$a"o wskaza% diagram 

odpowiadaj#cy tym obliczeniom. Cieszy% mo$e fakt, $e ponad 85% gimnazjalistów w Okr�gu 
nie mia"o k"opotów ze wskazaniem poprawnej odpowiedzi. Nale$y doda%, $e zadanie okaza"o 

si� naj"atwiejszym zadaniem w ca"ym arkuszu.  

 

 

 

Wymagania ogólne. 

III. Modelowanie matematyczne. 

 

Wymagania szczegó!owe. 

1. Liczby wymierne dodatnie. 

 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 3.  

Wybieralno#� odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó!czynnik !atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied( L W Z L W Z 

A. 69,77% 71,18% 65,35% 0,69 0,71 0,66 

B. 12,90% 12,76% 15,07%  

C. 11,50% 10,30% 12,39% Interpretacja wspó!czynnika !atwo#ci 

D. 5,62% 5,57% 6,91% Zadanie okaza!o si� dla pisz$cych  

BO 0,20% 0,18% 0,28% umiarkowanie 

trudne 
!atwe. 

umiarkowanie 

trudne. WO 0,00% 0,01% 0,00% 

 

Komentarz 

W tym zadaniu uczniowie musieli wykaza% si� umiej�tno!ci# zbudowania modelu 

matematycznego do sytuacji osadzonej w kontek!cie praktycznym, czyli nale$a"o ustali% 
zwi#zek mi�dzy wielko!ciami wprost proporcjonalnymi i wyznaczy% jedn# z wielko!ci.  

Zadanie 3. (0-1) 

W pewnej hurtowni za 120 jednakowych paczek herbaty trzeba zap!aci� 1500 z!. 

Ile takich paczek herbaty mo&na kupi# w tej hurtowni za 600 z!, przy tej samej cenie 

za jedn$ paczk�? Wybierz odpowied% spo ród podanych.  

 

A. 48 B. 50. C. 52 D. 56 
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Mo$na te$ by"o zadanie rozwi#za% innymi sposobami, opartym na rozumieniu j�zyka 
matematycznego oraz zastosowaniu prostych oblicze  na liczbach wymiernych. Na przyk"ad: 

obliczy% cen� jednej paczki herbaty i sprawdzi%, ile takich paczek mo$na kupi% za 600 z" 

lub ustali%, kiedy u"amki 
1500

600
 i 

120

 
 b�d# równe.  

Analizuj#c wskazane przez rozwi#zuj#cych odpowiedzi mo$na zauwa$y%, $e lubuskim 

i wielkopolskim uczniom rozwi#zanie zadania nie sprawi"o problemów.  
 

 

Wymagania ogólne.  

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

 

Wymagania szczegó!owe. 

5. Procenty. 

 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 4.  

Wybieralno#� odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó!czynnik !atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied( L W Z L W Z 

PP 8,31% 8,71% 9,69% 0,54 0,54 0,52 

PF 56,51% 56,03% 54,32%  

FP 18,41% 17,80% 20,88% Interpretacja wspó!czynnika !atwo#ci 

FF 16,50% 17,25% 14,88% 
Zadanie okaza!o si� dla gimnazjalistów 

umiarkowanie trudne. 
BO 0,18% 0,12% 0,10% 

WO 0,10% 0,09% 0,13% 

 

Komentarz 

Umiej�tno!% oblicze  procentowych to wa$na umiej�tno!% w $yciu cz"owieka. Niestety, 
tegoroczni gimnazjali!ci nie opanowali jej w zadowalaj#cym stopniu. Obliczenia zwi#zane 

z podatkiem VAT poprawnie wykona"o niewiele wi�cej ni$ po"owa z nich.  
Gdyby przyjrze% si� wyborowi odpowiedzi uczniowskich, to mo$na stwierdzi%, $e: 

- pierwsze zdanie poprawnie oceni"o ponad 64% zdaj#cych w ka$dym województwie 
(PP+PF), 

- drugie zdanie poprawnie oceni�o ponad 70% populacji we wszystkich województwach 
(PF+FF). 

Oznacza to,  e uczniowie lepiej (w zadowalaj!cym stopniu) opanowali obliczanie liczby 
na podstawie jej procentu ani eli jakim procentem jednej liczby jest druga.  

Jest to sygna�,  e w szko�ach nale y wykonywa" wi#cej oblicze$ procentowych, szczególnie 
w kontekstach praktycznych, bowiem w gimnazjum uczniowie powinni pozna" zasady 
wykonywania oblicze$ procentowych.  

Zadanie 4. (0-1) 

Cena brutto = cena netto + podatek VAT 

Oce� prawdziwo ! podanych zda�. Wybierz P, je li zdanie jest prawdziwe, lub F – 

je li jest fa"szywe. 

Je�eli cena netto 1 kg jab ek jest równa 2,50 z , a cena brutto jest równa 

2,70 z , to podatek VAT wynosi 8% ceny netto. 
P F 

Je�eli cena netto podr!cznika do matematyki jest równa 22 z , to cena tej 

ksi"�ki z 5% podatkiem VAT wynosi 24,10 z . 
P F 
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Wymagania ogólne.  

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

IV. U�ycie i tworzenie strategii. 

 

Wymagania szczegó"owe. 

Umiej#tno%" z zakresu szko�y podstawowej. 
Ucze$ porównuje u�amki (zwyk�e i dziesi#tne). 
 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 5.  

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 59,47% 60,42% 57,68% 0,57 0,58 0,55 

B. 30,43% 29,75% 31,68%  

C. 8,19% 7,82% 8,67% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

D. 1,80% 1,87% 1,86% 
Zadanie okaza"o si# dla uczniów 

umiarkowanie trudne. 
BO 0,08% 0,12% 0,11% 

WO 0,04% 0,01% 0,00% 

 
Komentarz 

Zadaniem tym sprawdzano, czy gimnazjalista potrafi porówna" u�amki zwyk�e 
oraz czy w�a%ciwe interpretuje znaki nierówno%ci. Umiej#tno%ci te s! potrzebne w praktyce 

 ycia codziennego, np. przy szacowaniu. Wybór odpowiedzi %wiadczy o tym,  e w ka dym 
województwie oko�o 90% gimnazjalistów zna sposoby porównywania u�amków (odpowiedzi 

A. i B.). Jednocze%nie oko�o 30 % zdaj!cych (wybór tylko odpowiedzi B.) nie potrafi 

pos�ugiwa" si# znakami nierówno%ci nieostrych, gdy  uznali oni,  e u�amek 
25

10
spe�nia 

warunek podany w zadaniu. St!d wniosek, aby na poziomie gimnazjum cz#%ciej 

(w kontekstach praktycznych) interpretowa" znaki nierówno%ci, szczególnie nieostrych. 

Zadanie 5. (0-1) 

Ile spo ród liczb: 
3

2
, 

2

1
, 

25

10
, 

4

1
 spe"nia warunek 

5

2

 
< x < 

5

3
?  

 

Wybierz odpowied$ spo ród podanych. 

Oce� prawdziwo ! podanych  zda�.  Wybierz  P,  je li  zdanie  jest  prawdziwe,  lub  F  -  

je li jest fa"szywe. 

 

A. Jedna liczba. B. Dwie liczby. C. Trzy liczby. D. Cztery liczby. 
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Wymagania ogólne.  

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

 

Wymagania szczegó"owe. 

3. Pot!gi. 

 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 6.  

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 17,92% 16,76% 19,85% 0,46 0,50 0,45 

B. 24,33% 22,59% 25,27%  

C. 11,13% 10,06% 10,31% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

D. 46,43% 50,50% 44,47% Zadanie okaza"o si# dla trzecioklasistów  

BO 0,20% 0,09% 0,10% 
trudne. 

umiarkowanie 

trudne. 
trudne. 

WO 0,00% 0,01% 0,00% 

 

Komentarz 

Zadanie sprawdza�o, czy uczniowie potrafi! oblicza" pot#gi liczb wymiernych 

oraz czy potrafi! porównywa" pot#gi o tych samych podstawach. Aby poprawnie wykona" 
zadanie, nale a�o ustali" znaki pot#g o podstawie ujemnej i wyk�adniku naturalnym 

(parzystym oraz nieparzystym. Wybór odpowiedzi B. przez co czwartego gimnazjalist# 
informuje,  e ci zdaj!cy &le ustalili znak pot#gi. Jest to sygna�,  e w szko�ach 

ponadgimnazjnych nie wystarczy przypomnie" dzia�ania na pot#gach, ale nale y tak! 
umiej#tno%" wykszta�ci".  

 

 

Wymagania ogólne.  

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

 

Wymagania szczegó"owe. 

2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie). 

Zadanie 6. (0-1) 

Dane s" liczby: a = (–2)
12

, b = (–2)
11

, c = 2
10

. 

Doko�cz zdanie tak, aby otrzyma! zdanie prawdziwe. 

Liczby te uporz"dkowane od najmniejszej do najwi!kszej to: 

 

A. c, b, a. B. a, b, c. C. c, a, b. D. b, c, a. 

 

Zadanie 7. (0-1) 

Dane s" liczby x i y spe niaj"ce warunki: x < 0 i y < x. 

Oce� prawdziwo ! podanych zda�. Wybierz P, je li zdanie jest prawdziwe, lub F – 

je li  jest fa"szywe. 

Liczba y jest ujemna. P F 

Liczba x jest wi!ksza od liczby y. P F 
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Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 7.  

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

PP 64,92% 65,90% 62,93% 0,64 0,64 0,62 

PF 8,09% 8,44% 9,85%  

FP 16,79% 16,31% 16,83% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

FF 10,02% 9,22% 10,20% 
Zadanie okaza"o si# dla zdaj%cych 

umiarkowanie trudne. 
BO 0,08% 0,04% 0,07% 

WO 0,10% 0,08% 0,13% 

 

Komentarz 

Dla gimnazjalistów (w ka dym województwie) �atwe by�o zarówno ustalenie znaku 
liczby y (wybór odpowiedzi PP i PF – �!cznie ponad 70%), jak i porównanie liczb x i y(wybór 

odpowiedzi PP i FP – �!cznie ponad 80%). Ale poprawna ocena jednocze%nie obu odpowiedzi 
sprawi�a pisz!cym umiarkowan! trudno%". Oznacza to,  e uczniowie nie maj! wykszta�conej 

umiej#tno%ci interpretacji zapisów algebraicznych, w których wyst#puj! znaki nierówno%ci 
nieostrych (co jest potwierdzeniem wniosku  z zadania 5.). 

 

 

Informacje do zada� 8. i 9. 

Wykres przedstawia zale�no#$ ilo#ci farby pozosta ej w pojemniku (w litrach) od powierzchni 

#ciany (w m
2
) pomalowanej farb" z tego pojemnika.  

 

 

 

Wymagania ogólne.  

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

 

Wymagania szczegó"owe. 

8. Wykresy funkcji. 

Zadanie 8. 

Ile farby pozosta"o w pojemniku po pomalowaniu 30 m
2  ciany? Wybierz odpowied$ 

spo ród podanych. 

 

A. 8 litrów B. 12 litrów C. 16 litrów D. 20 litrów 
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Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 8.  

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 76,89% 77,79% 75,60% 0,78 0,78 0,76 

B. 16,50% 15,40% 16,38%  

C. 4,76% 4,86% 5,97% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

D. 1,82% 1,93% 2,01% 
Zadanie okaza"o si# dla rozwi%zuj%cych 

"atwe. 
BO 0,04% 0,01% 0,01% 

WO 0,00% 0,00% 0,03% 

 

Komentarz 
Odczytywanie i interpretacja wykresów funkcji to umiej#tno%" niezb#dna w dalszym 

kszta�ceniu. Poziom opanowania tej umiej#tno%ci przez trzecioklasistów jest zadowalaj!cy. 
Nale y jednak doskonali" odczytywanie informacji z wykresów, gdy  ponad 20% uczniów 
nie potrafi�o poprawnie odczyta" z wykresu, ile litrów farby pozosta�o w pojemniku. 
 

 

Wymagania ogólne.  

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

 

Wymagania szczegó"owe. 

8. Wykresy funkcji. 

 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 9.  

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 70,94% 70,35% 70,08% 0,70 0,70 0,69 

B. 5,43% 5,41% 5,43%  

C. 1,68% 1,81% 1,94% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

D. 21,88% 22,37% 22,44% Zadanie okaza"o si# dla pisz%cych  

BO 0,08% 0,06% 0,10% 
"atwe.  "atwe.  

umiarkowanie 

trudne. WO 0,00% 0,00% 0,01% 

 

Komentarz 

Zadanie sprawdza�o, czy ucze$ potrafi dokona" interpretacji wykresu liniowego. 
Uzyskany przez zdaj!cych wynik to dobry rezultat %wiadcz!cy o tym,  e umiej#tno%" 

interpretacji wykresów zosta�a opanowana przez  gimnazjalistów na poziomie 
zadowalaj!cym. W przysz�o%ci nale a�oby jeszcze wi#cej "wiczy" interpretowanie wykresów 

(szczególnie z tych które opisuj! zjawiska wyst#puj!ce w  yciu codziennym), poniewa  ponad 
20% uczniów (wskazanie odpowiedzi D.) nie zrozumia�o pytania i dokona�o prostego odczytu, 

bez zinterpretowania odczytanych wielko%ci.  

Zadanie 9. (0-1) 

Ile farby zu'yto na pomalowanie 10 m
2  ciany? Wybierz odpowied$ spo ród 

podanych. 

 

A. 4 litry B. 8 litrów C. 10 litrów D. 16 litrów 
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Wymagania ogólne.  

III. Modelowanie matematyczne.  

V. Rozumowanie i argumentacja.  

 

Wymagania szczegó"owe. 

9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobie&stwa. 

 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 10. 

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

PP 2,64% 2,74% 3,42% 0,74 0,74 0,72 

PF 13,56% 13,71% 16,71%  

FP 8,72% 9,38% 9,29% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

FF 74,92% 74,02% 70,39% 
Zadanie okaza"o si# dla gimnazjalistów 

"atwe. 
BO 0,04% 0,04% 0,03% 

WO 0,12% 0,11% 0,17% 

 

Komentarz 

Analiza opisanych do%wiadcze$ losowych i poprawne okre%lenie prawdopodobie$stwa 

dwóch prostych zdarze$ losowych okaza�o si# dla uczniów umiej#tno%ci! �atw!. Gdyby 
przyjrze" si# wyborowi odpowiedzi uczniowskich, to mo na stwierdzi",  e: 

- pierwsze zdanie poprawnie oceni�o ponad 83% populacji w województwie lubuskim 
i w województwie wielkopolskim, a w zachodniopomorskim prawie 80% (FP+FF), 

- drugie zdanie poprawnie oceni�o prawie 80% zdaj!cych we wszystkich województwach 
(PF+FF).  

Z przedstawionych faktów mo na wnosi",  e tegoroczni absolwenci gimnazjów potrafi! 
okre%la" prawdopodobie$stwo prostych zdarze$ losowych.  

 

Zadanie 10. (0-1) 

W pude ku by o 20 kul bia ych i 10 czarnych. Do o�ono jeszcze 10 kul bia ych i 15 

czarnych.  

Oce� prawdziwo ! podanych zda�. Wybierz P, je li zdanie jest prawdziwe, lub F – 

je li jest fa"szywe. 

 

Przed do o�eniem kul prawdopodobie&stwo wylosowania kuli bia ej 

by o trzy razy wi!ksze ni� prawdopodobie&stwo wylosowania kuli 

czarnej. 

P F 

Po do o�eniu kul prawdopodobie&stwo wylosowania kuli czarnej jest 

wi!ksze ni� prawdopodobie&stwo wylosowania kuli bia ej. 
P F 
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Wymagania ogólne.  

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

 

Wymagania szczegó"owe. 

Umiej#tno%" z zakresu szko�y podstawowej. 
Ucze$ w sytuacji praktycznej oblicza: drog# przy danej pr#dko%ci i danym czasie, pr#dko%" 
przy danej drodze i danym czasie, czas przy danej drodze i danej pr#dko%ci. 
 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 11.  

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

PP 52,80% 52,95% 50,17% 0,50 0,50 0,48 

PF 15,04% 14,94% 16,35%  

FP 20,07% 19,47% 20,77% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

FF 11,80% 12,34% 12,49% Zadanie okaza"o si# dla uczniów  

BO 0,18% 0,20% 0,10% umiarkowanie 

trudne. 

umiarkowanie 

trudne. 
trudne. 

WO 0,12% 0,10% 0,13% 

 
Komentarz  
Zadaniem tym sprawdzano, czy ucze$ rozumie zale no%ci mi#dzy wielko%ciami wprost 

proporcjonalnymi wyst#puj!cymi w  yciu codziennym cz�owieka. Oko�o 50% gimnazjalistów 

potrafi�o (uwzgl#dniaj!c warunki zadania) obliczy" %redni! pr#dko%" samochodu oraz czas 
przejazdu. S! to umiej#tno%ci kszta�cone w szkole podstawowej, które gimnazjali%ci powinni 

umie" stosowa" w ka dej sytuacji. Aby w�a%ciwie oceni" zdania, wystarczy�o: 

- w pierwszym zdaniu sprawdzi", czy 60
h

km ·4h  jest tyle samo co  80
h

km ·3h,  

- w drugim zdaniu sprawdzi", czy 60
h

km ·4h  jest tyle samo co  40
h

km ·6h.  

Udzielane przez pisz!cych odpowiedzi informuj!,  e uczniowie nie znaj! podstawowego 
zwi!zku miedzy drog!, pr#dko%ci! i czasem w ruchu jednostajnym.  

 

 

Zadanie 11. (0-1) 

'rednia pr!dko#$ samochodu na trasie przebytej w czasie 4 godzin wynios a 60 
h

km . 

Oce� prawdziwo ! podanych zda�. Wybierz P, je li zdanie jest prawdziwe, lub  

F –  je li jest fa"szywe. 

 

Aby czas przejazdu by  o 1 godzin! krótszy, #rednia pr!dko#$ samochodu 

na tej trasie musia aby wynosi$ 80 
h

km . 
P F 

Gdyby #rednia pr!dko#$ samochodu na tej trasie by a równa 40 
h

km , to czas 

przejazdu by by równy 6 godzin. 

P F 
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Wymagania ogólne.  

III. Modelowanie matematyczne. 

 

Wymagania szczegó"owe. 

7. Równania. 

 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 12.  

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 10,95% 11,54% 12,61% 0,40 0,40 0,38 

B. 40,73% 40,25% 38,44%  

C. 37,98% 38,14% 38,14% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

D. 10,24% 10,00% 10,78% 
Zadanie okaza"o si# dla trzecioklasistów 

trudne. 
BO 0,08% 0,06% 0,01% 

WO 0,02% 0,01% 0,03% 

 

Komentarz 

Poprawne wykonanie tego zadania wymaga�o powi!zania informacji na temat 
przedstawionej sytuacji, a nast#pnie wskazania uk�adu równa$ b#d!cych jej modelem 

matematycznym. 
Oko�o 40% gimnazjalistów wskaza�o poprawn! odpowied&, ale co trzeci ucze$ wybra� 

b�#dn! odpowied& C. Jest to tylko potwierdzeniem faktu,  e uczniowie nie potrafi! 
algebraicznie opisywa" zwi!zków mi#dzy ró nymi wielko%ciami.  

 

 

Zadanie 12. (0-1) 

Ania ma w skarbonce 99 z  w monetach o nomina ach 2 z  i 5 z . Monet dwuz otowych 

jest 2 razy wi!cej ni� pi!cioz otowych. 

Doko�cz zdanie tak, aby otrzyma! zdanie prawdziwe. 

 

Je�eli przez x oznaczymy liczb! monet pi!cioz otowych, a przez y – liczb! monet 

dwuz otowych, to podane zale�no#ci opisuje uk ad równa& 
 

A. 
 
!
"

#$

#

9952

2

yx

xy
 B. 

 
!
"

#$

#

9925

2

yx

xy
 C. 

 
!
"

#$

#

9925

2

yx

yx
 D. 

 
!
"

#$

#

9952

2

yx

yx
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Wymagania ogólne.  

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

 

Wymagania szczegó"owe. 

11. Bry y. 

 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 13.  

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A 11,94% 13,23% 12,10% 0,56 0,56 0,54 

B 17,46% 16,81% 17,74%  

C 54,72% 55,47% 53,25% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

D 15,73% 14,36% 16,73% 
Zadanie okaza"o si# dla zdaj%cych 

umiarkowanie trudne. 
BO 0,16% 0,14% 0,17% 

WO 0,00% 0,01% 0,01% 

 

Komentarz 

Zadaniem tym sprawdzano, czy uczniowie posiedli umiej#tno%" obliczania obj#to%ci 
prostopad�o%cianu, a przede wszystkim, czy potrafi! zamienia" jednostki obj#to%ci.  

Rozk�ad wyboru odpowiedzi pokazuje,  e uczniowie nie znaj! rachunku jednostek. 
W edukacji matematycznej nale y pokaza" uczniom,  e rachunek jednostek mo e by" wa n! 

wskazówk! przy ustalaniu sposobu rozwi!zania zadania i istotnym elementem samooceny.  

 

 

Zadanie 13. (0-1) 

W prostopad o#ciennym akwarium, o wymiarach podanych na rysunku,  woda si!ga  

3

2
 jego wysoko#ci.  

 
 
Ile litrów wody jest w akwarium? Wybierz odpowied$ spo ród podanych. 
 
A. 16000 litrów B. 1600 litrów C. 160 litrów D. 16 litrów 
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Wymagania ogólne.  

V. Rozumowanie i argumentacja.  

 

Wymagania szczegó"owe. 

10. Figury p askie.  

Umiej#tno%" z zakresu szko�y podstawowej. 
Ucze$ zna najwa niejsze w�asno%ci kwadratu, prostok!ta, rombu, równoleg�oboku, trapezu. 

 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 14.  

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

PP 41,36% 41,54% 40,52% 0,41 0,41 0,41 

PF 13,24% 13,80% 13,84%  

FP 37,41% 37,29% 38,14% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

FF 7,79% 7,17% 7,26% 
Zadanie okaza"o si# dla pisz%cych 

trudne. 
BO 0,10% 0,11% 0,11% 

WO 0,10% 0,09% 0,13% 

 

Komentarz 

 Aby dokona" poprawnej oceny podanych zda$, uczniowie powinni przeprowadzi" 
proste rozumowanie w oparciu o podstawowe twierdzenie: je eli w trójk!tach równe s! 

d�ugo%ci boków i wysoko%ci do nich poprowadzonych, to pola trójk!tów s! równe. Wskazanie 
przez oko�o 45% populacji odpowiedzi FP i FF %wiadczy o tym,  e w szkole podstawowej 

uczniowie nie posiedli wymaganej wiedzy. Nale a�oby wi#c (np. stosuj!c czynno%ciowe 
metody nauczania matematyki) pozwoli" uczniom w gimnazjum odkry" podane twierdzenie, 

zamiast wykonywania "wicze$ polegaj!cych na stosowaniu wzorów na obliczanie pó� figur 
p�askich. Aktualnym pozostaje apel „pozwólmy dzieciom my%le"”. 

Zadanie 14. (0-1)  

W równoleg oboku ABCD bok AB jest  dwa  razy  d u�szy  od  boku  AD. Punkt K jest 

#rodkiem boku AB, a punkt L jest #rodkiem boku CD. 

 

A K 

D 

B 

C L 

 
 

Oce� prawdziwo ! podanych zda�. Wybierz P, je li zdanie jest prawdziwe, lub F – 

je li jest fa"szywe. 

 

Trójk"t ABL ma takie samo pole, jak trójk"t ABD. P F 

Pole równoleg oboku ABCD jest cztery razy wi!ksze od pola trójk"ta AKD. P F 
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Wymagania ogólne.  

IV. U�ycie i tworzenie strategii.  

 

Wymagania szczegó"owe. 

10. Figury p askie. 

 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 15.  

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 47,85% 50,03% 44,09% 0,47 0,49 0,44 

B. 23,95% 23,23% 26,03%  

C. 23,62% 22,77% 25,42% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

D. 4,44% 3,86% 4,36% 
Zadanie okaza"o si# dla gimnazjalistów 

trudne. 
BO 0,12% 0,09% 0,10% 

WO 0,02% 0,01% 0,00% 

 

Komentarz 

Zadanie sprawdza�o, czy ucze$ potrafi zastosowa" dobrze znan! definicj# (stycznej) 

oraz twierdzenie (Pitagorasa) w typowym kontek%cie. S�aby wynik zdaj!cych wskazuje, 
 e uczniowie nie posiedli tych umiej#tno%ci. Wybór odpowiedzi B. i C. przez po�ow# populacji 

%wiadczy o tym,  e uczniowie nie radz! sobie ze stosowaniem podstawowych poj#" i twierdze$ 
geometrycznych, a jest to umiej#tno%" niezb#dna w dalszym kszta�ceniu.  

Zadanie 15. (0-1) 

Punkt B jest #rodkiem okr!gu. Prosta AC jest styczna do okr!gu w punkcie C,  

|AB| = 20 cm i |AC| = 16 cm.  

A B 

C 
 

 
Doko�cz zdanie tak, aby otrzyma! zdanie prawdziwe. 

Promie& BC okr!gu ma d ugo#$ 

 

A. 12 cm  B. 10 cm  C. 4 cm  D. 2 cm  
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Wymagania ogólne.  

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 

III. Modelowanie matematyczne. 

 

Wymagania szczegó"owe. 

7. Równania. 

Umiej#tno%" z zakresu szko�y podstawowej. 
Ucze$ stosuje twierdzenie o sumie miar k!tów wewn#trznych trójk!ta. 

 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 16. 

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 4,62% 4,09% 5,12% 0,54 0,56 0,53 

B. 6,67% 6,39% 7,33%  

C. 34,59% 33,36% 35,99% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

D. 54,01% 56,07% 51,44% 
Zadanie okaza"o si# dla uczniów 

umiarkowanie trudne. 
BO 0,10% 0,04% 0,10% 

WO 0,02% 0,04% 0,03% 

 

Komentarz 

W zadaniu nale a�o obliczy" miary katów trójk!ta zgodnie z warunkami zadania, 
a nast#pnie wskaza" nazw# tego trójk!ta. Aby poprawnie rozwi!za" to zdanie, uczniowie 

powinni wykorzysta" wiedz# zdobyt! w szkole podstawowej. Uzyskany wynik ukazuje, 
 e wiedzy tej nie posiad� nawet co drugi zdaj!cy. 

Oznacza to,  e uczniowie nie mieli ugruntowanej wiedzy i umiej#tno%ci w stosowaniu 
twierdzenia o sumie k!tów wewn#trznych trójk!ta oraz w rozpoznawaniu i nazywaniu 

trójk!tów.  

Zadanie 16. (0-1) 

Jeden z k"tów wewn!trznych trójk"ta ma miar! %, drugi ma miar! o 30° wi!ksz" ni� k"t %, 

a trzeci ma miar! trzy razy wi!ksz" ni� k"t %. 

Doko�cz zdanie tak, aby otrzyma! zdanie prawdziwe. 

Trójk"t ten jest 

 

A.  równoboczny. 

B.  równoramienny. 

C.  rozwartok"tny. 

D.  prostok%tny.  
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Wymagania ogólne.  

IV. U�ycie i tworzenie strategii. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

 

Wymagania szczegó"owe. 

10. Figury p askie. 

Umiej#tno%" z zakresu szko�y podstawowej. 

Ucze$ stosuje twierdzenie o sumie miar k!tów wewn#trznych trójk!ta. 

 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 17.  

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 16,28% 16,33% 18,44% 0,57 0,58 0,53 

B. 14,66% 14,17% 16,56%  

C. 56,35% 57,39% 52,17% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

D. 12,61% 11,95% 12,70% 
Zadanie okaza"o si# dla trzecioklasistów 

umiarkowanie trudne. 
BO 0,08% 0,10% 0,07% 

WO 0,02% 0,06% 0,06% 

 

Zadanie 17. (0-1) 

Na rysunkach I–IV przedstawiono cztery pary trójk"tów. 
                        I                                                                  II 

37° 65° 

4 

65° 

78° 

4 

                               

44° 

4 4 

68° 

4 4 

 
                  III                                                             IV 

52

5 

. 

41° 

5 

. 

                        

5 

3 

. 

4 
5 

. 
 

 

Na którym rysunku trójk%ty nie s% przystaj%ce? Wybierz odpowied$ spo ród 

podanych. 

 

A. I  B. II  C. III D. IV 
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Komentarz 

Zadanie sprawdza�o umiej#tno%" rozpoznania trójk!tów przystaj!cych. W tym celu 

nale a�o w rozumowaniu wykorzysta": cechy przystawania trójk!tów, twierdzenie o sumie 
k!tów wewn#trznych w trójk!cie, twierdzenie Pitagorasa i poj#cie trójk!ta równoramiennego. 

Stosowanie zintegrowanej wiedzy do rozwi!zania zadania okaza�o si# dla uczniów 
umiarkowanie trudne.  

 

 

Wymagania ogólne. 

IV. U�ycie i tworzenie strategii. 

V Rozumowanie i argumentacja. 

 

Wymagania szczegó"owe. 

10. Figury p askie. 

6. Wyra�enia algebraiczne. 

 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 18.  

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 9,25% 9,13% 9,40% 0,27 0,26 0,25 

B. 31,63% 29,72% 28,64%  

C. 33,80% 35,10% 36,92% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

D. 24,94% 25,75% 24,72% 
Zadanie okaza"o si# dla pisz%cych  

trudne. 
BO 0,34% 0,27% 0,31% 

WO 0,04% 0,02% 0,01% 

 

Komentarz 

Zadanie sprawdza�o, czy ucze$ potrafi zbudowa" model matematyczny sytuacji 
przedstawionej na rysunku, czyli czy potrafi wskaza" wzór pozwalaj!cy obliczy" pole 

powierzchni narysowanego rombu. W tym celu najpierw nale a�o ustali" d�ugo%" boku tego 
rombu. Zauwa enie,  e powsta�y trójk!t jest trójk!tem prostok!tnym i równoramiennym 

Zadanie 18. (0-1)  

K"t ostry rombu ma miar! 45º, a wysoko#$ rombu jest równa h. 

 

 

45º 

h 

 
 

Doko�cz zdanie tak, aby otrzyma! zdanie prawdziwe. 

Pole tego rombu mo�na wyrazi$ wzorem 

 

A. P = 2h  B. P = 2
2

h
 C. P = 

2

2
2

h
 D. P = 

4

32h
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pozwoli�o na wyznaczenie d�ugo%ci boku rombu dwoma sposobami: jako d�ugo%" przek!tnej 
kwadratu o boku h lub jako d�ugo%" przeciwprostok!tnej w trójk!cie o ramionach h. 

Tak  wi#c najwa niejsze by�o stworzenie strategii rozwi!zania i w oparciu o ni! 
przeprowadzenie odpowiedniego rozumowania. W ka dym województwie wi#kszy by� odsetek 

uczniów, którzy wskazali b�#dn! odpowied& C. od odsetka tych uczniów, którzy wskazali 
poprawn! odpowied& B. Ustalanie sposobu obliczania pola rombu to umiej#tno%", któr! 

ucze$ powinien posi!%" na lekcjach matematyki w gimnazjum.  
 

 

Wymagania ogólne. 

V. Rozumowanie i argumentacja.  

 

Wymagania szczegó"owe. 

11. Bry y. 

10. Figury p askie. 

 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 19.  

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

PP 42,27% 44,58% 40,94% 0,43 0,44 0,42 

PF 51,44% 50,20% 53,38%  

FP 4,22% 3,33% 3,69% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

FF 1,95% 1,74% 1,86% 
Zadanie okaza"o si# dla uczniów 

trudne. 
BO 0,04% 0,05% 0,01% 

WO 0,08% 0,09% 0,13% 

 

Komentarz 

Zadanie trywialne. Maj!c rysunek i opis siatki ostros�upa, nale a�o oceni" podane 
zdania. Cieszy fakt,  e poprawnego okre%lenia d�ugo%ci wszystkich kraw#dzi ostros�upa 

dokona�o oko�o 94% uczniów (od. PP i PF). Niestety, niespe�na 50% gimnazjalistów 

Zadanie 19. (0-1) 

Siatka ostros upa sk ada si! z kwadratu i trójk"tów równobocznych zbudowanych na 

bokach tego kwadratu  

 
Oce� prawdziwo ! podanych zda�. Wybierz P, je li zdanie jest prawdziwe, lub F – 

je li jest fa"szywe. 

Wszystkie kraw!dzie tego ostros upa maj" tak" sam" d ugo#$. P F 

Wysoko#$ tego ostros upa jest mniejsza ni� wysoko#$ jego #ciany bocznej. P F 

 



Okr#gowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 

Egzamin gimnazjalny 2013 - MATEMATYKA 

analiza poziomu opanowania umiej#tno%ci uczniowskich sprawdzanych poprzez zadania 
 

 - 28 - 28

przyst#puj!cych do egzaminu wiedzia�o,  e wysoko%" %ciany bocznej ostros�upa prawid�owego 
jest zawsze wi#ksza od jego wysoko%".  

Uzyskany wynik sugeruje,  e uczniowie w�asnor#cznie nie sklejali siatek ostros�upów, a jest to 
podstawa do lepszego poznania bry�.  
 

 

 

Wymagania ogólne. 

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

 

Wymagania szczegó"owe. 

11. Bry y. 

 

Analiza ilo ciowa i jako ciowa zadania 20.  

Wybieralno#$ odpowiedzi (wersja A) 

 

Wspó czynnik  atwo#ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A 14,54% 13,44% 14,74% 0,28 0,29 0,25 

B 36,66% 36,86% 39,21%  

C 19,75% 19,49% 20,23% Interpretacja wspó czynnika  atwo#ci 

D 28,61% 29,90% 25,48% 
Zadanie okaza"o si# dla gimnazjalistów  

trudne. 
BO 0,41% 0,30% 0,34% 

WO 0,02% 0,02% 0,00% 

 

Komentarz 

Zadanie sprawdza�o, czy ucze$ potrafi wyznaczy" promie$ kuli, gdy opisano jej obj#to%", 
czyli czy potrafi zastosowa" znany sposób post#powania (wzór na obj#to%" kuli) w typowym 

kontek%cie. Analizuj!c wybór odpowiedzi uczniowskich mo na stwierdzi",  e w ka dym 
województwie: 

- ponad 25% gimnazjalistów wskaza�o poprawn! odpowied&, 
- ponad 30% populacji nie zna�o sposobu obliczania obj#to%ci kuli (odpowiedzi A. i C.);  

- prawie 40% uczniów zastosowa�o w�a%ciwy wzór pozwalaj!cy obliczy" obj#to%" kuli, 
ale „zapomnieli”,  e wyznaczona liczba 8 jest sze%cianem promienia. (wiadczy to tym, 

 e uczniowie ci nie s! wdro eni do krytycznej oceny uzyskanych rezultatów.  

Zadanie 20. (0-1)  

Doko�cz zdanie tak, aby otrzyma! zdanie prawdziwe. 

Suma obj!to#ci 8 kul, z których ka�da ma promie& 1, jest taka sama jak obj!to#$ jednej 

kuli o promieniu  

 

A. 38  B. 8
 

C. 22  D. 2 
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3.b. Analiza odpowiedzi uczniów do zadaniach otwartych 

       wraz z przyk"adami rozwi%za� uczniowskich  
 

Jak ju� wspomniano, za rozwi"zanie wszystkich zada& otwartych zdaj"cy móg  
otrzyma$ maksymalnie 9 punktów. W tabeli poni�ej przedstawiono, jaki procent wszystkich 

uczniów danego województwa uzyska  za rozwi"zanie wszystkich zada& otwartych 

maksymaln" liczb! punktów, a jaki zero punktów. Dodajmy, �e zero punktów otrzymywali 

zarówno ci uczniowie, którzy %le rozwi"zali zadanie, jak i ci, którzy nie podj!li próby 

rozwi"zania zadania.  

 

województwo 

Odsetek uczniów, którzy za rozwi%zanie zada� otwartych otrzymali 

maksymaln% 

punktacj# 

(9 pkt) 

0 pkt 

ogó"em 
w tym opuszczono 

wszystkie zadania 

otwarte  

lubuskie 3,46% 34,38% 8% 

wielkopolskie 3,40% 33,66% 6% 

zachodniopomorskie 3,07% 38,18% 7% 

 

Zak ada si!, �e w ka�dym rozk adzie normalnym zbli�ony procent populacji osi"ga 

wyniki najwy�sze, jak i najni�sze. Tymczasem za rozwi"zanie wszystkich zada& otwartych 

w województwie lubuskim i wielkopolskim zero punktów otrzymywa o oko o dziesi!$ razy 

wi!cej zdaj"cych w porównaniu z tymi, którzy uzyskali maksymaln" liczb! punktów. 

Natomiast w województwie zachodniopomorskim dwana#cie razy wi!cej uczniów uzyska o 

zero punktów ni� maksymaln" liczb!.  

Zastanawiaj"cy jest fakt, wymagaj"cy g !bszej refleksji w szko ach, �e spo#ród tych 

uczniów, którzy za wszystkie zadania otwarte otrzymali zero punktów co czwarty zdaj"cy 

w województwie lubuskim, co szósty w województwie wielkopolskim i co piaty 

w województwie zachodniopomorskim opu#ci  rozwi"zania wszystkich zada& otwartych.   

Warto przeanalizowa$, jaki odsetek uczniów uzyskiwa  najni�sz" i najwy�sz" liczb! 

punktów za rozwi"zanie zada& otwartych w kontek#cie lokalizacji szko y.  

województwo 

Odsetek uczniów, którzy ucz#szczali do gimnazjum po"o'onego  

na wsi 

w ma"ym mie cie 

(do 20 tys.) 

w  rednim mie cie 

(od 20 – 100 tys.) 

w du'ym mie cie 

(powy'ej 100 tys.) 

i uzyskali za rozwi"zanie zada& otwartych  

0 pkt 9 pkt 0 pkt 9 pkt 0 pkt 9 pkt 0 pkt 9 pkt 

lubuskie 38,6% 1,7% 37,0% 2,8% 34,5% 3,7% 28,5% 6,2% 

wielkopolskie 34,4% 2,7% 37,8% 2,7% 33,9% 3,7% 27,6% 6,1% 

zachodniopomorskie 45,7% 1,4% 40,7% 1,8% 40,3% 2,6% 30,6% 6,3% 

 

W ka�dym województwie maksymaln" liczb! punktów za rozwi"zanie wszystkich 

zada& otwartych uzyskiwali najcz!#ciej gimnazjali#ci ucz!szczaj"cy do szkó  w du�ych 

miastach, a najrzadziej ucz!szczaj"cy do szkó  po o�onych w ma ych miastach. Jednocze#nie 

w województwie lubuskim i wielkopolskim najcz!#ciej zero punktów otrzymywali zdaj"cy, 

którzy ucz!szczali do szkó  w ma ych miastach, a w województwie zachodniopomorskim 

uczniowie ze szkó  wiejskich.  
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Wymagania ogólne 

III. Modelowanie matematyczne. 

 

Wymagania szczegó"owe 

5. Procenty. Ucze&: 

2) oblicza procent danej liczby. 

7. Równania. Ucze&: 

7) za pomoc" równa& lub uk adów równa& opisuje i rozwi"zuje zadania osadzone 

w kontek#cie praktycznym. 

 

Poziom wykonania zadania 21. 

Maksymaln% liczb# punktów (3 pkt) uzyska o 34,5% populacji w Okr!gu.  

Zero punktów otrzyma o 43,6% trzecioklasistów w Okr!gu, z czego 10% nawet nie podj! o 

próby rozwi"zania zadania.  

 

Zadanie 21.  L W Z 

(rednia liczba punktów (max – 3 pkt) 1,39 pkt 1,40 pkt 1,30  

(redni wynik procentowy 46,4% 46,5% 43,4% 

Wspó"czynnik "atwo ci 0,46 0,47 0,43 

Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci Zadanie okaza"o si# dla gimnazjalistów trudne. 

 

Zestawienie liczby uczniów, którzy otrzymali 3 lub 2 lub 1 lub 0 punktów. 

Liczba 

punktów 

Procent liczby uczniów, którzy uzyskali okre#lon" liczb! punktów w woj.: 

lubuskim wielkopolskim zachodniopomorskim 

3 35,19% 35,29% 32,30% 

2 9,92% 9,82% 9,95% 

1 12,12% 12,14% 11,60% 

0 42,77% 42,75% 46,15% 

w tym BO 13% 9% 11% 

 

Zadanie 21. (0-3) 

W pewnej klasie liczba ch"opców stanowi 80% liczby dziewcz%t. Gdyby do tej klasy 

dosz"o jeszcze trzech ch"opców, to liczba ch"opców by"aby równa liczbie dziewcz%t. 

Ile dziewcz%t jest w tej klasie? Zapisz obliczenia.  
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Wykres 11. Rozk�ad liczby punktów uzyskanych przez uczniów za rozwi zanie zadania 21.  

 

Komentarz 

W zadaniu sprawdzano, czy ucze� potrafi zbudowa  model matematyczny 

prowadz!cy do rozwi!zania zadania osadzonego w kontek"cie praktycznym. W tym celu 

nale#a$o ustali  zale#no"ci mi%dzy wielko"ciami, zaplanowa  i wykona  ci!g czynno"ci 

prowadz!cych do rozwi!zania problemu, precyzyjnie przedstawi  przebieg swojego 

rozumowania oraz zinterpretowa  otrzymane wyniki. Zadanie wymaga$o przede wszystkim 

zrozumienia tre"ci przedstawionej s$ownie, a nast%pnie wykazania si% umiej%tno"ci! 

obliczania procentu danej liczby. Fakt, #e znaczna cz%"  gimnazjalistów nie zdo$a$a 

poprawnie rozwi!za  tego zadania wskazuje, #e w kszta$ceniu matematycznym nale#y 

zwraca  wi%ksz! uwag% na interpretacj% tre"ci zadania i kszta$cenia rozumienia 

podstawowych poj%  matematycznych. Na lekcji ucze� powinien mie  mo#liwo"  zapoznania 

si% z ró#nymi sposobami rozwi!zywania zada�, warto wi%c korzysta  z zada� dotycz!cych 

sytuacji praktycznych, w których ucze� sam b%dzie szuka$ strategii rozwi!zania zadania. 

 

Rozwi�zania uczniowskie 

Rozwi!zuj!cy to zadanie wykazali si% niezwyk$! inwencj!, zarówno w tworzeniu strategii, jak 

przedstawianiu linii swojego rozumowania.  
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Odpowiedzi poprawne  (przyk!ady: 1. – 11.) 

Przyk$ad 1. 

U$o#enie i rozwi!zanie uk!adu równa" w celu obliczenia liczby dziewcz!t w klasie 

to algebraiczny i najcz%"ciej spotykany sposób rozwi!zania. W poni#szym przyk$adzie 

przejrzysta analiza, w$a"ciwe rozwi!zanie uk$adu równa� oraz sprawdzenie warunków 

zadania nie pozostawiaj! w!tpliwo"ci, #e ucze� zaplanowa$ rozwi!zanie i potrafi$ 
je zinterpretowa .   
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 Przyk$ad 2. 

Zdaj!cy w prosty sposób doszli do rozwi!zania problemu, wykorzystuj!c proste równanie 

b%d!ce modelem matematycznym tre"ci oraz logicznie wnioskowanie.  

 
 

Przyk$ad 3.  

Algebraiczny zapis tre"ci i logiczne rozumowanie doprowadzi$y wprawnego matematyka 

do szybkiego rozwi!zania problemu.  

 
 

Strategia nast%pnych trzech rozwi!za� oparta jest o w!asno#ci wielko#ci wprost 

proporcjonalnych. Zadania jasno przedstawiaj! tok rozumowania gimnazjalistów.  
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Przyk$ad 4.  

 
 

Przyk$ad 5.  
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Przyk$ad 6.  

 
 

Gimnazjali"ci okre"lali liczb% dziewcz!t w klasie stosuj!c metod  prób i b! dów, czyli 

stosuj!c oparty na intuicji sposób rozwi!zywania problemów.  

Przyk$ad 7.  
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Przyk$ad 8.  

 
 

 

 

Spo"ród tych, którzy rozwi!zali zadanie, znaczna grupa przedstawi$a bardzo jasne i logiczne 

wyja"nienie. W poni#szych rozwi!zaniach wida  nietuzinkowe my"lenie zdaj!cych, którzy 

po dokonaniu analizy otrzymywali gotowy wniosek.  
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Przyk$ad 9.  

Ciekawa analiza i w logiczny sposób wywiedziony ostateczny wniosek.  

 
 

Przyk$ad 10.  

Oto przyk$ad rozwi!zania, w którym wykorzystano diagram s$upkowy do przedstawienia toku 

rozumowania. Wszystkie oznaczenia s! przejrzyste i oddaj! w pe$ni rozumowanie autora.  
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Przyk$ad 11.  

Rozwi!zanie ciekawe, nietypowe, a jednocze"nie dok$adnie oddaj!ce tok rozumowania.  

 
Przyk$ad 12.  

Praca ucznia z orzeczon! dysleksj! przedstawia rozwi!zanie zaawansowane matematycznie. 

Mo#na dostrzec bieg$o"  w stosowaniu poj%cia procent. Szkoda, #e ucze� nie dopisa$ zdania 

wyja"niaj!cego, i# 20% po$owy uczniów to tyle samo co 10% ca$ej klasy.  
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Odpowiedzi cz #ciowo poprawne (przyk!ady: 13. – 17.) 

 

Przyk$ad 13.  

W poni#szym przyk$adzie ucze� poprawnie ustali$ zale#no"ci wyst%puj!ce w zadaniu i dobrze 

u$o#y$ uk$ad równa�. Jednak b$!d rachunkowy ( xxx 3,08,0  ! ) pozbawi$ go satysfakcji 

z otrzymania poprawnego wyniku. Warto wi%c wdra#a  uczniów do krytycznej oceny 

otrzymanych wyników poprzez sprawdzanie warunków zadania; w tym rozwi!zaniu ucze� 

zauwa#y$by wtedy, #e siedmiu ch$opców (10 – 3 = 7) nie stanowi 80% liczby dziewcz!t, 

któr! obliczy$ (10) i mia$by szans% dokona  autokorekty. 
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Dwie kolejne prace pokazuj!, #e uczniowie nie poradzili sobie z rozwi!zaniem uk$adu równa� 

(przy poprawnym ustaleniu zale#no"ci).  

Przyk$ad 14. 

Rozwi!zuj!cy poprawnie zapisa$ zale#no"ci (uk$ad równa�) i  na tym zako�czy$.  

 
Przyk$ad 15. 

W tym rozwi!zaniu zapis uk$adu równa� jest poprawny, ale ucze� w trakcie rozwi!zywania 

uk$adu równa� pope$nia podstawowe b$%dy. 
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Cz%sto spotykanym b$%dem by$o u$o#enie uk$adu równa�, w którym tylko jedno równanie 

by$o poprawne. Oznacza to, #e gimnazjali"ci poprawnie interpretowali tylko jedno zdanie. 

 

Przyk$ad 16.  

W tym przyk$adzie zdaj!cy zapisa$, #e liczba dziewczyn stanowi 80% liczby ch$opców, 

co jest sprzeczne z tre"ci! zadania.  

 

 
 

Przyk$ad 17.  

Ten rozwi!zuj!cy poradzi$ sobie z interpretacj! pierwszego zdania w tre"ci, ale myli 

porównanie ró#nicowe („o ile”) z ilorazowym („ile razy”).  

 

 
 

Odpowiedzi b! dne (przyk!ady: 18. – 20.) 

 

Przyk$ad 18.  

W wielu rozwi!zaniach uczniowie nie potrafili algebraicznie zapisa  zale#no"ci 

wyst%puj!cych mi%dzy wielko"ciami. Tak jak w przyk$adzie poni#ej, rozwi!zuj!cy zupe$nie 

nie zrozumia$ zwi!zku mi%dzy liczb! ch$opców i dziewczyn, który opisano w zadaniu. 

Potrafi$ jedynie zapisa  trywialne stwierdzenie, #e suma liczby ch$opców i dziewczyn 

to liczba uczniów w klasie; chocia# zapis tego zwi!zku by$ zb%dny w tym zadaniu. 

Jednocze"nie wprowadzenie trzech niewiadomych spowodowa$o, #e ucze� nie poradzi$ sobie 

z rozwi!zaniem.  
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Przyk$ad 19.  

By$y te# rozwi!zania, w których gimnazjali"ci w oparciu o niepoprawn! analiz% tre"ci 

rozwi!zywali u$o#ony uk$ad i interpretowali otrzymane wyniki bez krytycznej ich oceny.  

Np. w poni#szym przyk$adzie ucze� powinien dokona  autokorekty, gdyby zastanowi$ si% 

#e w „jego klasie” jest a# 50 dziewczyn.  
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Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

 

Wymagania szczegó!owe (z podstawy programowej) 

10. Figury p$askie. Ucze�: 

9) oblicza pola i obwody trójk!tów i czworok!tów; 

14) stosuje cechy przystawania trójk!tów. 

 

Poziom wykonania zadania 22. 

Maksymaln� liczb  punktów (2 pkt) uzyska$o 5,3% populacji w Okr%gu.  

Zero punktów otrzyma$o 73,4% trzecioklasistów, a a# 22% zdaj!cych w Okr%gu nawet nie 

podj%$o próby rozwi!zania zadania.  

 

Zadanie 22.  L W Z 

$rednia liczba punktów (max – 2 pkt) 0,31 pkt 0,32 pkt 0,28 pkt 

$redni wynik procentowy 15,6% 16,2% 13,8% 

Wspó!czynnik !atwo#ci 0,16 0,16 0,14 

Interpretacja wspó!czynnika !atwo#ci 
Zadanie okaza!o si  dla gimnazjalistów 

bardzo trudne. 

 

Zestawienie liczby uczniów , którzy otrzymali 2 lub 1 lub zero punktów. 

Liczba 

punktów 

Procent liczby uczniów, którzy uzyskali okre"lon! liczb% punktów w woj.: 

lubuskim wielkopolskim zachodniopomorskim 

2 5,35% 5,53% 4,68% 

1 21,67% 22,16% 19,12% 

0 72,98% 72,31% 76,02% 

w tym BO 28% 21% 22% 

Zadanie 22. (0-2)  

Na rysunku przedstawiono trapez ABCD i trójk�t AFD. Punkt E le%y w po!owie 

odcinka BC. Uzasadnij, %e pole trapezu ABCD i pole trójk�ta AFD s� równe. 

 

 

A B 

C D 

E 

F 
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Wykres 12. Rozk�ad liczby punktów uzyskanych przez uczniów za rozwi zanie zadania 22.  

 

Komentarz 
Zadanie sprawdza�o, czy ucze# potrafi utworzy$ �a#cuch argumentów i uzasadni$ jego 

poprawno"$ twierdzeniami, które nie wyst!powa�y w zadaniu. Do rozwi zania zadania 
niezb!dne by�y umiej!tno"ci: 

! rozpoznawanie k tów wierzcho�kowych i naprzemianleg�ych oraz korzystanie z ich 
w�asno"ci,  

! stosowanie cechy przystawania trójk tów (kbk),  

! stosowanie poj!cia pola trapezu i trójk ta. 
 

Okaza�o si!, &e dla zdaj cych by�o to najtrudniejsze zadanie w ca�ym zestawie. 
Uczniowie nie wykazali si! umiej!tno"ci  samodzielnego przeprowadzenia prostego 
rozumowania, sk�adaj cego si! z niewielkiej liczby kroków. Gimnazjali"ci mieli k�opoty 

z formu�owaniem argumentów i wyci ganiem wniosków oraz trudno"ci w zapisywaniu toku 
swojego rozumowania. Z zapisu wielu prawdziwych dla tego zadania faktów, nie potrafili 

poda$ konkluzji. Analiza rozwi za# wykaza�a znaczne problemy w stosowaniu w�a"ciwego 
j!zyka matematycznego. Zdecydowana wi!kszo"$ rozwi zuj cych to zadanie stwierdza�a 

równo"$ pól trójk tów: &BFE i &CDE, ale nie potrafili tej równo"ci wykaza$. Nagminnie 
wykorzystywano tez! jako za�o&enie, tzn. z równo"ci pól trapezu i trójk ta, wykonuj c 

przekszta�cenia algebraiczne wzorów na pola otrzymywali równo"$: podstawy trójk ta i sumy 
podstaw trapezu. Gimnazjali"ci mylili w�asno"ci przystawania i podobie#stwa - korzystali 

z cechy kkk podobie#stwa trójk tów.  
Przedstawione rozwi zania uczniowskie pokazuj  s�abe i mocne strony rozumowania 

gimnazjalistów. 
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Rozwi�zania uczniowskie 

Przedstawione rozwi!zania uczniowskie pokazuj! s$abe i mocne strony rozumowania 

gimnazjalistów. 

 

Odpowiedzi poprawne 

Przyk$ad 1.  

W swoich pracach gimnazjali"ci zaprezentowali rozwi!zania wzorcowe z wyra'nie 

wyodr%bnionym za$o#eniem oraz tez!. W uzasadnieniu przedstawiono zwi%z$y komentarz 

"wiadcz!cy o pe$nym zrozumieniu problemu. Natomiast poprawne operowanie j%zykiem 

przedmiotu i symbolami matematycznymi utwierdzaj! w przekonaniu, #e rozwi!zanie 

wykona$ wprawny matematyk.  
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Przyk$ad 2.  

Rozwi!zanie bezb$%dne, opisane bardzo dok$adnie – najpierw wyprowadzono wniosek 

o równo"ci miar odpowiednich k!tów i boków, nast%pnie uzasadniono przystawanie 

odpowiednich trójk!tów, aby algebraicznie zapisa  równo"  pól trapezu ABCD i  trójk!ta  

AFD.  
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Przyk$ad 3.  

Rozwi!zanie poprawne, eleganckie, z pe$nym uzasadnieniem.  
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Przyk$ad 4. 

Strategia tego rozwi!zania polega$a na zauwa#eniu, #e trapez i ABCD i trójk!t AFD maj! 

takie same wysoko"ci. Najpierw jednak uzasadniono przystawanie trójk!tów BFE i CDE, 

aby nast%pnie po wykonaniu przekszta$ce� algebraicznych w logiczny sposób wyprowadzi  

poprawny wniosek.  
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Przyk$ad 5.  

Inny sposób uzasadnienia, w którym wykorzystano w$asno"ci przek!tnych w dorysowanym 

równoleg$oboku, a k!ty wierzcho$kowe i naprzemianleg$e poprawnie oznaczono na rysunku. 

Opis s$owny pozwala dostrzec w$a"ciw! lini% rozumowania, chocia# zapis po prawej stronie 

kartki "wiadczy o pewnej nieporadno"ci w pos$ugiwaniu si% j%zykiem matematycznym.  
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Przyk$ad 6.  

Kolejny przyk$ad wykorzystania w$asno"ci boków równoleg$oboku (dorysowanego w inny 

sposób ni#  w poprzednim przyk$adzie), aby wykaza  równo"  pól wskazanych wielok!tów.  

Uzasadnienie opracowane wyczerpuj!co z wykorzystaniem rysunku, autor poprawnie u#ywa 

symboli i oznacze� oraz zapisuje niezb%dne wyja"nienia.  

 

 
 

Odpowiedzi cz #ciowo poprawne 

Cz%sto spotykane rozwi!zania to takie, w których uzasadniano równo"  pól trójk!tów 

w oparciu o stwierdzenie ich przystawania, które nale#a$o w tym zadaniu wykaza . 
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Przyk$ad 7. 

W poni#szym przyk$adzie ucze� stwierdza (nie dowodzi) równo"  miar odpowiednich katów 

w trójk!tach, a to przecie# pozwala orzec tylko o podobie�stwie tych trójk!tów. 

 
 

Przyk$ad 8. 

Równie# w tym rozwi!zaniu stwierdzono tylko równo"  miar k!tów i boków (bez 

uzasadnienia) oraz wykazano si% nieznajomo"ci! nazw k!tów (u#yto okre"lenia „k!ty 

naprzeciwleg$e” zamiast „wierzcho$kowe”).  
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Przyk$ad 9. 

Kolejne dwa przyk$ady potwierdzaj!, #e uczniowie zauwa#ali cze"  wspóln! (czworok!t 

ABED), stwierdzali przystawanie trójk!tów BFE i CDE, aby poprawnie wnioskowa  

o równo"ci pól trapezu ABCD  i  trójk!ta AFD. Potwierdzaj! równie#, #e najtrudniej 

wykazywa  oczywisto" ; tutaj przystawanie trójk!tów rozwi!zuj!cy przyj%li jako pewnik.  

 
 

Przyk$ad 10. 
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Odpowiedzi b! dne 

 

Pewna cz%"  zdaj!cych nie mia$a "wiadomo"ci, #e w swoim uzasadnianiu 'le rozumuj!. 

(wiadcz! o tym udzielane odpowiedzi. Ponadto w wielu pracach wyst%powa$o du#o opisów, 

z których nic nie wynika$o. 

 

Przyk$ad 11. 

Zdarza$y si% wywody b$%dne merytorycznie – np. tu : „2 proste równoleg$e do siebie 

przecinaj! si% pod katem prostym”. Uczennica jest pewna, #e w$a"ciwie uzasadni$a równo"  

wskazanych pól, co zapisuje.  
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Przyk$ad 12. 

Metoda zliczania liczby kwadratów jednostkowych zawartych w polu figury jest dobra wtedy, 

gdy zdaj!cy potrafi j! stosowa . W tym przyk$adzie gimnazjalista „nie zauwa#y$”, #e 

podstawy trapezu nie le#! na liniach siatki.  

 
 

Przyk$ad 13. 

Ten przyk$ad pokazuje, #e ucze� nie ma wykszta$conego ani poj%cia obwodu, ani poj%cia pola 

powierzchni.  
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Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 

IV. U#ycie i tworzenie strategii. 

 

Wymagania szczegó!owe (z podstawy programowej) 

10. Figury p$askie. Ucze�: 

9) oblicza pola i obwody trójk!tów i czworok!tów. 

 

Poziom wykonania zadania 23. 

Maksymaln� liczb  punktów (4 pkt) uzyska$o ok. 14,5% gimnazjalistów w Okr%gu.  

Zero punktów otrzyma$o ponad 59% trzecioklasistów w Okr%gu, z czego a# 21% nawet nie 

podj%$o próby rozwi!zania zadania. 

 

Zadanie 23.  L W Z 

$rednia liczba punktów (max – 4 pkt) 0,93 pkt 1,02 pkt 0,87 pkt 

$redni wynik procentowy 23,4% 25,4% 21,8% 

Wspó!czynnik !atwo#ci 0,23 0,25 0,22 

Interpretacja wspó!czynnika !atwo#ci Zadanie okaza!o si  dla gimnazjalistów trudne. 

 

Zestawienie liczby uczniów, którzy otrzymali 4 lub 3 lub 2 lub 1 lub 0 punktów. 

Liczba 

punktów 

Procent liczby uczniów, którzy uzyskali okre"lon! liczb% punktów w woj.: 

lubuskim wielkopolskim zachodniopomorskim 

4 13,93% 15,36% 12,86% 

3 2,08% 2,46% 2,11% 

2 6,25% 6,69% 5,72% 

1 17,98% 18,19% 16,96% 

0 59,76% 57,30% 62,35% 

w tym BO 27% 19% 22% 

 

Zadanie 23. (0-4) 

Pole powierzchni bocznej ostros!upa prawid!owego czworok�tnego jest równe 80 cm
2
, 

a pole jego powierzchni ca!kowitej wynosi 144 cm
2
. Oblicz d!ugo#& kraw dzi 

podstawy i d!ugo#& kraw dzi bocznej tego ostros!upa. Zapisz obliczenia. 
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Wykres 13. Rozk�ad liczby punktów uzyskanych przez uczniów za rozwi zanie zadania 23. 

 

Komentarz 

Zaplanowanie i zrealizowanie strategii rozwi zania problemu, wykorzystuj c przy tym 
zintegrowan  wiedz!, to wa&na umiej!tno"$ w &yciu ka&dego cz�owieka.  

Zadanie sprawdza�o, czy ucze# potrafi zaplanowa$ kolejno"$ czynno"ci, wynikaj cych 
wprost z tre"ci zadania, które nie mieszcz  si! w ramach rutynowego algorytmu, a nast!pnie 

zrealizowa$ ten swój plan. Rozwi zanie zadania polega�o na obliczeniu d�ugo"ci kraw!dzi 
ostros�upa prawid�owego czworok tnego zgodnie z warunkami podanymi w tek"cie. 

Aby poprawnie rozwi za$ zadanie, nale&a�o najpierw rozpozna$ opisan  bry�!, nast!pnie 
obliczy$ d�ugo"$: kraw!dzi podstawy, wysoko"ci "ciany bocznej i kraw!dzi bocznej 

ostros�upa. Do rozwi zania zadania niezb!dne by�y nast!puj ce wiadomo"ci i umiej!tno"ci: 

! rozpoznawanie ostros�upów prawid�owych, 

! rozumienie poj!cia pola powierzchni: ca�kowitej, bocznej i podstawy, 

! stosowanie sposobu obliczenia pola kwadratu oraz trójk ta, 

! znajomo"$ w�asno"ci kraw!dzi ostros�upa i wykorzystanie ich, 

! stosowanie twierdzenia Pitagorasa. 
 

Zadanie, jakich wiele rozwi zuje si! na lekcjach matematyki; tymczasem okaza�o si!, 

&e w ka&dym województwie oko�o 60% gimnazjalistów za rozwi zanie zadania otrzyma�a zero 
punktów, przy czym co pi ty ucze# w Okr!gu po prostu opu"ci� to zadanie.  

 

Rozwi�zania uczniowskie 

Poprawne rozwi!zanie tego zadania wymaga$o wykonania trzech kroków (w odpowiedniej 

kolejno"ci) polegaj!cych na wyznaczeniu d$ugo"ci: kraw%dzi podstawy, wysoko"ci "ciany 

bocznej oraz kraw%dzi bocznej. Rozwi!zania mog$y si% ró#ni  jedynie sposobami oblicze�.  
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Odpowiedzi poprawne 

 

Przyk$ad 1.  

Oto przyk$ad wzorcowego rozwi!zania, w którym wprawny matematyk opisa$ swój 

tok rozumowania. Rysunek i jego opis, pos$ugiwanie si% wzorami oraz  rachunek jednostek 

"wiadcz! o bieg$o"ci matematycznej rozwi!zuj!cego. 
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Przyk$ad 2. 

Rozwi!zanie bezb$%dne, a przejrzy"cie zapisany plan rozwi!zania pozwala prze"ledzi  

zastosowan! strategi%.  
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Przyk$ad 3. 

Rozwi!zanie bezb$%dne, z dok$adnymi wyja"nieniami dotycz!cymi bry$y  
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Przyk$ad 4. 

Zapewne ten rozwi!zuj!cy jest przyzwyczajony do rozwi!zywania zada� na tablicy 

i opowiadania o tym, co robi. Wywód jest tak dok$adny, #e ka#dy czytaj!cy mo#e nauczy  si% 

rozwi!zywa  tego typu zadania. 
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Przyk$ad 5. 

Kolejne poprawne rozwi!zanie, w którym gimnazjalista oblicza d$ugo"  kraw%dzi bocznej 

w oparciu o wysoko"  ostros$upa. Rozwi!zanie niepotrzebnie „wyd$u#one” o dwa kroki, 

chocia# w$a"nie te dwa kroki "wiadcz! o bardzo dobrze wykszta$conej wyobra'ni 

przestrzennej, gdy# ucze� operuje trójk!tami zawieraj!cymi si% w przekrojach ostros$upa 

wzd$u# wysoko"ci "cian bocznych oraz wzd$u# kraw%dzi bocznych.  
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Odpowiedzi cz #ciowo poprawne 

Cz%sto uczniowie prawid$owo przeprowadzali tok rozumowania, ale pope$niali proste b$%dy 

rachunkowe.   

 

Przyk$ad 6. 

Zadanie rozwi!zane poprawnie, z jednym b$%dem rachunkowym – w obliczeniu sumy liczb 

25+16.  
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Przyk$ad 7. 

Zadanie rozwi!zane poprawnie, z jednym b$%dem rachunkowym – w obliczeniu kwadratu 

liczby pi% .   
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Przyk$ad 8. 

W niektórych rozwi!zaniach uczniowie mylili wysoko"  ostros$upa z wysoko"ci! "ciany 

bocznej. Rozwi!zuj!cy prawid$owo wyznaczy$ d$ugo"  kraw%dzi podstawy i wysoko"  "ciany 

bocznej. Z zapisanego rozwi!zania wynika, #e ucze� zna$ strategi% rozwi!zania zadania. 

Niestety, pomyli$ wysoko"  ostros$upa z wysoko"ci! "ciany i st!d niepoprawny wynik. 
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Przyk$ad 9. 

Cz%sto uczniowie prawid$owo przeprowadzali tok rozumowania, ale tak jak w poni#szym 

przyk$adzie, mimo poprawnego rysunku „zapominali”, #e pole powierzchni bocznej tego 

ostros$upa to pole powierzchni czterech trójk!tów, a nie jednego.  
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Przyk$ad 10. 

Obrana strategia rozwi!zania jest poprawna Skre"lenia w pracy "wiadcz! o tym, #e ucze� 

potrafi dokona  autokorekty – wycofa$ si% z pomys$u, #e "ciany boczne s! trójk!tami 

równobocznymi. Ucze� nieuwa#ny, sprawny w obliczeniach, poniewa# zna d$ugo"ci boków 

w trójk!cie egipskim (3, 4, 5), ale „nie zauwa#y$”, #e 5 musi by  wymiarem 

przeciwprostok!tnej, a mo#e nie potrafi stosowa  twierdzenia Pitagorasa? 
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Przyk$ad 11. 

Holistycznie patrz!c na to rozwi!zanie mo#na stwierdzi , #e przedstawiona strategia jest 

w$a"ciwa, oparta na trzech krokach. Niestety, w wielu rozwi!zaniach pojawia$ si% ten sam 

b$!d merytoryczny, a mianowicie uczniowie zak$adali, #e "ciany boczne s! trójk!tami 

równobocznymi. Wynika$o to zapewne z niepoprawnego rozumienia poj%cia ostros�up 

prawid�owy.  
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Odpowiedzi b! dne 

 

Przyk$ad 12. 

Autor rozwi!zania pokaza$, #e zna poj%cie ostros$upa czworok!tnego prawid$owego oraz wie, 

co to jest pole powierzchni ca$kowitej tej bry$y. Niestety, nie potrafi$ z poprawnie 

obliczonego pola kwadratu wyznaczy  d$ugo"  jego boku, a jest to umiej%tno"  z zakresu 

szko$y podstawowej.  

 
 

Przyk$ad 13. 

Rozwi!zuj!cy rysunkiem potwierdzi$, #e zna kszta$t ostros$upa czworok!tnego prawid$owego. 

Niestety, ucze� nie ma wykszta$conego ani poj%cia pola, ani poj%cia d$ugo"ci. Jego 

odpowied' "wiadczy, #e nie zna zasad konstrukcji trójk!ta, poniewa# okre"la, #e jeden bok 

trójk!ta ma wymiar 64 cm, a dwa pozosta$e po 20 cm. Ponadto b$%dny rachunek jednostek.  
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Przyk$ad 14. 

Ten szesnastolatek niczego nie wyniós$ z kursu matematyki.  

 
 

 

Przypominamy, #e szczegó$owe dane statystyczne dotycz!ce wszystkich wyników egzaminu 

gimnazjalnego 2013 zosta$y podane w I i II raporcie oraz na stronie internetowej 

www.oke.poznan.pl.  


