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CZ��� MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA 

MATEMATYKA 

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

z matematyki w arkuszu standardowym, którzy uko�czyli gimnazjum w roku 2014, 

w szkołach na terenie działania Okr�gowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, 

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

Dane statystyczne, dotycz�ce wyników egzaminu gimnazjalnego w 2014 r., podano  

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

Arkusz standardowy (GM-M1-142) zawierał 23 zadania, w tym 20 zada� zamkni�tych 

i 3 zadania otwarte. W�ród zada� zamkni�tych dominowały zadania wielokrotnego wyboru 

(16 zada�), w których ucze� wybierał jedn� z czterech podanych odpowiedzi. W trzech 

zadaniach ucze� oceniał podane stwierdzenia, w jednym wybierał odpowied� Tak lub Nie 

oraz jej uzasadnienie. Zadania otwarte (21., 22. i 23.) wymagały od gimnazjalisty 

samodzielnego sformułowania rozwi�zania. 

Za rozwi�zanie wszystkich zada� ucze� mógł uzyska� maksymalnie 28 punktów (100%);  

w tym za ka�de zadanie zamkni�te po jednym punkcie (razem 20 pkt), a za trzy zadania 

otwarte 8 punktów (zad. 21. – 2 pkt, zad. 22. – 2 pkt, zad. 23. – 4 pkt).  

Za pomoc� zada� sprawdzano, na jakim poziomie gimnazjali�ci opanowali 

wymagania ogólne i szczegółowe z matematyki, okre�lone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego oraz – w my�l zasady kumulatywno�ci 

przyj�tej w podstawie – odnosiły si� równie� do wymaga� przypisanych wcze�niejszym 

etapom edukacyjnym (I i II).  

Wyniki uzyskane przez uczniów (w kraju, Okr�gu i województwach) za rozwi�zanie 

zada� z zakresu matematyki zestawiono w Tabeli 1. 

Tabela 1. �rednie wyniki procentowe uzyskane przez uczniów za rozwi�zanie zada�  

                 z zakresu matematyki  

w kraju w Okr�gu 
w województwie 

lubuskim wielkopolskim zachodniopomorskim

47%  45,86%  46,72%  46,79%  43,93%  

 Uczniowie w województwie wielkopolskim i lubuskim osi�gn�li wyniki wy�sze  

od �redniego wyniku w Okr�gu (odpowiednio o około 0,93 p.p i 0,86 p.p) oraz porównywalne 

ze �rednim wynikiem w kraju. Gimnazjali�ci w województwie zachodniopomorskim uzyskali 

�redni wynik ni�szy od wyniku w Okr�gu (o około 1,93 p.p.) oraz w kraju (o około 3,07 p.p.). 

Na kolejnych stronach zaprezentowano analiz� wyników, uzyskanych za rozwi�zanie 

poszczególnych zada�, która dostarcza szczegółowych informacji, dotycz�cych mocnych 

i słabych stron wykształcenia matematycznego gimnazjalistów. 

Wyniki analizowano z podziałem na zadania zamkni�te i otwarte w odniesieniu do podstawy 

programowej oraz z uwzgl�dnieniem: 

− stopnia trudno�ci zada�, 

− braku odpowiedzi oraz wielokrotnych zaznacze� odpowiedzi, 

− wybieralno�ci odpowiedzi. 
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ANALIZA POZIOMU OPANOWANIA UMIEJ�TNO�CI 

1. Czynniki statystyczne maj�ce wpływ na poziom osi�gni�� uczniowskich

Analiz� osi�gni�� gimnazjalistów rozpoczynamy od przedstawienia, jaki procent 

uczniów nie zaznaczył odpowiedzi do zada� zamkni�tych, a jaki procent wskazał kilka 

odpowiedzi do jednego zadania. W obu przypadkach skutkowało to otrzymaniem zera 

punktów za dane zadanie.  

Jak liczne były to grupy trzecioklasistów w poszczególnych województwach, 

przedstawiono na wykresie 1.  
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Wykres 1. Procent uczniów, którzy nie zaznaczyli odpowiedzi do zada� zamkni�tych 

                    z matematyki 

W ka�dym województwie brak zaznaczenia odpowiedzi dotyczy wszystkich zada�  

w arkuszu. Podczas tegorocznego egzaminu z matematyki frakcja opuszcze� w zadaniach 

zamkni�tych była niewielka, nie przekroczyła 0,35% populacji. Najwy�sz� frakcj� (0,35%) 

opuszcze� odnotowano w województwie lubuskim w zdaniu 10., w którym za pomoc�

wyra�enia algebraicznego nale�ało zapisa� zwi�zek mi�dzy długo�ci� odcinka x dla wzoru 

zło�onego z n płytek. W województwie wielkopolskim i województwie zachodniopomorskim 

najwy�sza frakcja opuszcze� wyst�piła w zadaniu 18. (0,27%), w którym nale�ało obliczy�

obj�to�� graniastosłupa. Zadanie 10. oraz zadanie 18. były typowymi zadaniami 

wielokrotnego wyboru, z jedn� poprawn� odpowiedzi�. 

Istotny wpływ na �redni wynik, uzyskany za rozwi�zanie poszczególnych zada�, jak 

i �redni wynik dla całego arkusza, ma frakcja opuszcze� zada� otwartych (wielopunktowych), 

któr� interpretujemy jako niepodj�cie próby rozwi�zania zadania. 

Na wykresie 2. przedstawiono, ilu uczniów w poszczególnych województwach nie 

podj�ło próby rozwi�zania zada� otwartych.  



Okr�gowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 

Egzamin gimnazjalny 2014 - MATEMATYKA 

analiza poziomu opanowania umiej�tno�ci 

3 | S t r o n a

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

zadanie 21. zadanie 22. zadanie 23.

B
ra

k
 o

d
p

o
w

ie
d

zi
 (

B
O

) 
w

 %

woj. lubuskie woj. wielkopolskie woj. zachodniopomorskie

Wykres 2. Procent pisz�cych, którzy nie podj�li próby rozwi�zania zadania otwartego

                    z matematyki 

Na podstawie analizy wykresu nale�y stwierdzi�, �e: 

− zachodniopomorscy gimnazjali�ci cz��ciej ni� zdaj�cy z innych województw nie podj�li 

próby rozwi�zania zada� otwartych, 

− w ka�dym województwie najwi�kszy odsetek uczniów nie podj�ł próby rozwi�zania 

zadania 23, w którym wymagano obliczenia pola powierzchni powstałej bryły. 

Czynnikiem, wpływaj�cym na otrzymane wyniki, jest tak�e zaznaczenie wi�cej ni� jednej 

odpowiedzi do zada� zamkni�tych. Rozkład wielokrotnych zaznacze� dla poszczególnych 

zada� w trzech województwach przedstawiono na wykresie 3. 
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Wykres 3. Procent pisz�cych, którzy zaznaczyli kilka odpowiedzi do jednego zadania 

                 zamkni�tego z matematyki 

Wielokrotne zaznaczenia odpowiedzi, w ka�dym województwie, najcz��ciej wyst�piły 

w zadaniach 3., 6., 14., 16., i 19. W trzech zadaniach ucze� oceniał podane stwierdzenia 

(prawda-fałsz), w jednym odpowiadał na pytanie (Tak lub Nie) i wskazywał poprawne 

uzasadnienie odpowiedzi (1., 2. lub 3.).  
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2. Analiza poziomu opanowania umiej�tno�ci ogólnych  

Analiz� poziomu opanowania wiadomo�ci i umiej�tno�ci z zakresu matematyki 

przeprowadzono wykorzystuj�c współczynniki łatwo�ci. 

Poni�ej podano wykaz wymaga� ogólnych, zapisanych w podstawie programowej  

z zakresu matematyki i sprawdzanych na egzaminie gimnazjalnym.  

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. 

Na wykresie 4. przedstawiono poziom opanowania wiadomo�ci i umiej�tno�ci 

z zakresu wymaga� ogólnych z matematyki w poszczególnych województwach  

(do zobrazowania zagadnienia wykorzystano wska�niki łatwo�ci). 
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Wykres 4. Poziom opanowania wymaga� ogólnych z matematyki 

Na podstawie analizy wykresu mo�na stwierdzi�, �e �adne z wymaga� ogólnych nie 

zostało przez gimnazjalistów opanowane na poziomie zadowalaj�cym. Najtrudniejsze okazało 

si� wykorzystywanie i tworzenie strategii oraz rozumowanie i argumentacja. Gimnazjali�ci  

w województwie wielkopolskim opanowali wymagania ogólne w nieznacznie wy�szym 

stopniu ni� ich rówie�nicy w pozostałych województwach Okr�gu. Poziom oraz zró�nicowanie 

osi�gni�� uczniów, uj�tych w pi�ciu wymaganiach  ogólnych z zakresu matematyki
1
, 

przedstawiono na wykresach 5. - 9.  

                                                
1
 Je�eli za pomoc� zadania sprawdzano dwa wymagania ogólne, zadanie zostało przypisane i uj�te w obu 

wymaganiach (np. zadanie 15. – wymaganie I i II). 
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Wykorzystywanie i tworzenie informacji 
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Wykres 5. Poziom osi�gni�� uczniów z zakresu 
                  wykorzystania i tworzenia informacji.

Interpretowanie i tworzenie tekstów 

matematycznych oraz u�ywanie j�zyka 
matematycznego do opisu rozumowania 

okazało si� dla gimnazjalistów  
w województwie lubuskim  
i zachodniopomorskim trudne,  

dla gimnazjalistów w województwie 
wielkopolskim – umiarkowanie trudne.  

W tym zakresie najwy�szy poziom 
opanowania umiej�tno�ci odnotowano  
dla dwóch zada�: w zadaniu 6.oraz 21.,  

w których gimnazjali�ci wykorzystywali 
informacje podane w tek�cie lub  

na rysunku, a nast�pnie wykonywali 
obliczenia w celu rozwi�zania problemu. 
Znacznie trudniejsze okazały si� zadania 

wymagaj�ce od ucznia ł�czenia ró�nych 
umiej�tno�ci matematycznych (12.,15.). 

Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji 
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Wykres 6. Poziom osi�gni�� uczniów z zakresu 

                  wykorzystania i interpretowania reprezentacji.

Umiarkowanie trudne były dla uczniów 
umiej�tno�ci zło�one zwi�zane  

z u�ywaniem prostych, dobrze znanych 
obiektów matematycznych i operowaniem 
nimi. Uczniowie nadal maj� kłopoty 

z poprawnym wykonywaniem oblicze�  
na liczbach wymiernych, głównie 

 z obliczeniami procentowymi) oraz  
stosowaniem definicji i twierdze�  
w typowych kontekstach. 

Najtrudniejsze okazało si� operowanie 
poj�ciem obj�to�ci graniastosłupa. 

Modelowanie matematyczne 
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Wykres 7. Poziom osi�gni�� uczniów z zakresu 

                  modelowania matematycznego.

Dobieranie b�d� budowanie modelu 
matematycznego do opisanej sytuacji, 
szczególnie praktycznej, okazało si�  
dla gimnazjalistów trudne. Najmniej 
trudno�ci wyst�piło przy ocenie zda�,  
w których opisano zale�no�ci wprost 
 i odwrotnie proporcjonalne.

Najwi�cej trudno�ci wyst�piło  
w zadaniach, do rozwi�zania których  

uczniowie wykorzystywali kilka 
umiej�tno�ci (głównie rozumowanie 
 i argumentacja).
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U�ycie i tworzenie strategii 
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Wykres 8. Poziom osi�gni�� uczniów z zakresu u�ywania 
                  i tworzenia strategii.

Trudno�ci sprawiło pisz�cym 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. 

Rozumowanie i argumentacja 
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Wykres 9. Poziom osi�gni�� uczniów z zakresu 

                  rozumowania i argumentacji.

Najtrudniejsze okazało si� dla pisz�cych 
przeprowadzenie prostego rozumowania 

i uzasadnienie jego poprawno�ci.  
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3. Analiza poziomu opanowania umiej�tno�ci szczegółowych 

Za miar� poziomu opanowania przez uczniów wiadomo�ci i umiej�tno�ci, badanych 

podczas egzaminu gimnazjalnego z zakresu matematyki, a opisanych poprzez wymagania 

szczegółowe w podstawie programowej, przyj�to współczynniki łatwo�ci zada�. 
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Wykres 10. Poziom opanowania wiadomo�ci i umiej�tno�ci szczegółowych (zadania 1.-23.) 

Na podstawie analizy wykresu mo�na stwierdzi�, �e: 

− wyst�piły nieznaczne ró�nice dotycz�ce poziomu osi�gni�� uczniów z województw na 

terenie działania pozna�skiej OKE, 

− gimnazjali�ci z Wielkopolski – w wi�kszo�ci zada� – uzyskali wy�sze wyniki ni�

uczniowie z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, 

− �adne z zada� nie zostało rozwi�zane na poziomie zadowalaj�cym, 

− najłatwiejsze dla pisz�cych we wszystkich województwach okazały si� trzy zadania:  

� zadanie 1. – zwi�zane z obliczaniem procentów, 

� zadanie 11 – obliczenie i porównanie czasu potrzebnego do przebycia okre�lonej 

drogi, 

� zadanie 21. (zadanie otwarte) – wykazanie opłacalno�ci zakupu karty rabatowej, 

uprawniaj�cej do korzystania z basenu, 

− najtrudniejsze okazało si� zadanie 23., wymagaj�ce od ucznia obliczenia pola powierzchni 

bryły, która powstała z sze�cianu. 

Tre�� wszystkich zada� wraz z komentarzem dotycz�cym wyników przedstawiono na 

nast�pnych stronach. 
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3a. Analiza odpowiedzi uczniów do zada	 zamkni�tych 

Aby ułatwi� analiz� odpowiedzi, jakich udzielali uczniowie, wprowadzono skróty.  

Wyja�nienie skrótów zastosowanych w opracowaniu: 

BO brak odpowiedzi oznacza, �e ucze� nie podj�ł próby rozwi�zania zadania 

WO
wielokrotna 

odpowied�

oznacza, �e ucze� zaznaczył 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� dokonał oceny zdania (wniosku, stwierdzenia) 

i uznał je za prawdziwe 

F fałsz 
oznacza, �e ucze� dokonał oceny zdania (wniosku, stwierdzenia) 

i uznał je za fałszywe 

Informacja do zada	 1. i 2. 

Promocja w zakładzie optycznym jest zwi�zana z wiekiem klienta i polega na tym, �e klient 

otrzymuje tyle procent zni�ki, ile ma lat. 

Zadanie 1. (0-1)  

Cena okularów bez promocji wynosi 240 zł. Ile zapłaci za te okulary klient, który ma  

35 lat? Wybierz odpowied
 spo�ród podanych. 

A. 84 zł B. 132 zł C. 156 zł D. 205 zł 

Wymagania ogólne.  

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

Wymagania szczegółowe. 

5. Procenty. Ucze�:  

2) oblicza procent danej liczby. 

Zadanie 1. 

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odp. L W Z L W Z 

A. 17,17 17,99 18,53 0,66 0,68 0,66 

B. 5,97 4,57 5,56

C.* 66,61 67,77 64,71 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 10,20 9,64 11,12
Zadanie okazało si� dla zdaj�cych

umiarkowanie trudne. 
BO 0,04 0,03 0,07

WO 0,00 0,00 0,00

*pogrubienia w tabelach oznaczaj� poprawn� odpowied�  
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Komentarz 

Typowe zadanie sprawdzaj�ce umiej�tno�ci w zakresie stosowania oblicze� procentowych. 

Tre�� zadania oparta w kontek�cie praktycznym. Rozwi�zanie nie wymagało �adnych 

skomplikowanych rachunków. Nale�ało obliczy� procent danej liczby w oparciu  

o podstawowe, proste działanie na liczbach wymiernych, a nast�pnie uwzgl�dni� promocj�
jako obni�k� ceny okularów. Uczniowie cz�sto  swoje obliczenia ko�czyli na obliczeniu tylko 

samej warto�ci promocji, a nie ceny ko�cowej. Bł�dna interpretacja poj�cia procentu oraz 

promocji, jak i popełniane bł�dy rachunkowe, przyczyniły si� do niskiego poziomu wykonania 

zadania.  

W praktyce szkolnej nale�y zwraca� szczególn� uwag� na wła�ciwe interpretowanie tekstu,  

poszukiwanie najprostszych rozwi�za�, wła�ciwe ich planowanie oraz krytyczne podej�cie  

do uzyskanego wyniku ko�cowego w odniesieniu do przedstawionych warunków zadania. 

Zadanie 2. (0-1) 

Okulary bez promocji kosztuj� 450 zł, a klient zgodnie z obowi�zuj�c� promocj� mo�e 

je kupi� za 288 zł. Ile lat ma ten klient? Wybierz odpowied
 spo�ród podanych.

A. 64  B. 56  C. 44  D. 36  

Wymagania ogólne.  

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

Wymagania szczegółowe. 

5. Procenty. Ucze	: 

4) stosuje obliczenia procentowe do rozwi�zywania problemów w kontek�cie praktycznym. 

Zadanie 2.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odp. L W Z L W Z 

A. 39,53 42,17 39,26 0,32 0,31 0,29 

B. 13,37 11,94 13,49

C. 15,75 14,37 17,34 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 32,25 31,38 29,72
Zadanie okazało si� dla rozwi�zuj�cych

trudne. 
BO 0,10 0,14 0,17

WO 0,00 0,01 0,01

Komentarz 

W zadaniu nale�ało dokona� krótkiej analizy tekstu, a nast�pnie zaplanowa� i podj��
wła�ciwe czynno�ci. Trudno�ci  sprawiło uczniom ustalenie prawidłowych zale�no�ci mi�dzy 

informacjami podanymi w tek�cie. Jedn� z mo�liwo�ci rozwi�zania jest zastosowanie metody, 

w której nale�y obliczy. ró�nic� kosztu okularów przed promocj� i po promocji, a nast�pnie 

obliczy�, jaki procent jednej liczby stanowi druga liczba  

(tzn. wykona� działanie: %100•
450

162
).  

Pisz�cy bł�dnie interpretowali tre�� zadania i nie obliczali wysoko�ci kwoty uzyskanej  

w promocji jako odpowiedniej ró�nicy danych cen. Liczyli od razu ró�nic� mi�dzy danymi 

kwotami 288 zł i 450 zł. Wskazuje na to bardzo cz�sty wybór odpowiedzi A. Nale�y 

intensywnie pracowa� nad kształceniem umiej�tno�ci analizowania zada� tekstowych 
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podawanych w nieco bardziej zło�onej formie. Obliczenia procentowe to umiej�tno��
niezb�dna w �yciu, powinna zosta� opanowana przez gimnazjalistów na bardzo wysokim 

poziomie. 

Zadanie 3. (0-1) 

Sze�� maszyn produkuje pewn� parti� jednakowych butelek z tworzywa sztucznego przez  

4 godziny. Ka�da z maszyn pracuje z tak� sam� stał� wydajno�ci�. 

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

Przez 8 godzin tak� sam� parti� butelek wykonaj� 3 takie maszyny. P F 

Połow� partii takich butelek 6 maszyn wykona przez 2 godziny. P F 

Wymagania ogólne. 

III. Modelowanie matematyczne. 

Wymagania szczegółowe. 

7. Równania. Ucze�: 

1) zapisuje zwi�zki mi�dzy wielko�ciami za pomoc� równania pierwszego stopnia z jedn�

niewiadom�, w tym zwi�zki mi�dzy wielko�ciami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie 

proporcjonalnymi. 

Zadanie 3.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

PP 65,55 67,48 65,70 0,65 0,67 0,65 

PF 11,43 10,78 11,07

FP 20,31 19,09 20,48 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

FF 2,44 2,49 2,63
Zadanie okazało si� dla pisz�cych  

umiarkowanie trudne 
BO 0,12 0,06 0,05

WO 0,16 0,09 0,09

Komentarz 

W zadaniu, odwołuj�cym si� do sytuacji praktycznej, nale�ało ustali� zwi�zek mi�dzy 

wielko�ciami odwrotnie proporcjonalnymi. Zadanie wymagało logicznej analizy i wykonania 

prostych, wr�cz pami�ciowych, oblicze� na liczbach naturalnych. Zalet� tego typu zada�, 
zwłaszcza jako zamkni�tych, jest mo�liwo�� stosowania niestandardowych rozwi�za�.  
Aby wskaza� poprawn� odpowied�, wystarczyło np. zauwa�y� zwi�zek mi�dzy liczb� maszyn  

a czasem produkcji i zastosowa� własno�� wielko�ci odwrotnie proporcjonalnych poprzez 

wyznaczenie stałego iloczynu równego 24. Zadanie okazało si� umiarkowanie trudne dla 

uczniów. 

.  



Okr�gowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 

Egzamin gimnazjalny 2014 - MATEMATYKA 

analiza poziomu opanowania umiej�tno�ci 

11 | S t r o n a

Zadanie 4. (0-1) 

Doko	cz zdanie tak, aby otrzyma� zdanie prawdziwe.

Liczb� wi�ksz� od  
3

1
 jest  

Wymagania ogólne.  

V. Rozumowanie i argumentacja 

Wymagania szczegółowe. 

1. Liczby wymierne dodatnie. Ucze�: 

6) szacuje warto�ci wyra�e� arytmetycznych. 

Zadanie 4.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 8,92 9,07 10,77 0,50 0,49 0,47 

B. 50,44 48,73 47,34

C. 31,79 33,54 33,72 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 8,76 8,53 8,04 Zadanie okazało si� dla gimnazjalistów 

BO 0,08 0,11 0,14 umiarkowanie 

trudne.
trudne. trudne. 

WO 0,02 0,03 0,00

Komentarz 

Zadanie sprawdza umiej�tno�� porównywania ułamków zwykłych z mo�liwo�ci� zastosowania 

metody szacowania. Jednym ze sposobów rozwi�zania była krytyczna analiza proponowanych 

odpowiedzi i wyeliminowanie odpowiedzi bł�dnych A i D jako nielogicznych. Uczniowie mieli 

trudno�ci z ko�cow� zamian� i porównaniem ułamków. St�d wniosek, aby zwraca� wi�ksza 

uwag� na porównywanie liczb wymiernych, stosuj�c metod� szacowania. 

Zadanie 5. (0-1) 

Dane s� liczby: 3, 3
4
, 3

12
. 

Doko	cz zdanie tak, aby otrzyma� zdanie prawdziwe. 
Iloczyn tych liczb jest równy 

A. 3
16

 B. 3
17

 C. 3
48

 D. 3
49

Wymagania ogólne.  

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

Wymagania szczegółowe. 

3. Pot�gi. Ucze	: 

2) zapisuje w postaci jednej pot�gi: iloczyny i ilorazy pot�g o takich samych podstawach.
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Zadanie 5.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 16,84 16,06 18,41 0,58 0,60 0,56 

B. 61,03 62,52 58,94

C. 16,53 16,28 17,38 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 5,59 5,05 5,22
Zadanie okazało si� dla uczniów 

umiarkowanie trudne.
BO 0,14 0,05 0,04

WO 0,06 0,03 0,02

Komentarz 

Zadanie sprawdzaj�ce umiej�tno�ci w zakresie stosowania działa� na pot�gach o tych 

samych podstawach. Przy tak standardowym zadaniu mo�na byłoby oczekiwa� zdecydowanie 

wy�szego poziomu wykonania zadania. Uczniowie cz�sto znaj� definicj�, a nie potrafi� jej 

wła�ciwie zastosowa�. Nale�y zwraca� uwag� na zapis warto�ci liczby 3 jako pot�gi 3¹  

(cz�sto bowiem uczniowie przyjmuj� 3 jako równe 3
0)

. 

Zadanie 6. (0-1) 

W zawodach sportowych ka�dy zawodnik miał pokona� tras� składaj�c� si� z trzech cz��ci. 
Pierwsz� cz��� trasy zawodnik przejechał na rowerze, drug� cz��� − prowadz�c� przez 
jezioro − przepłyn�ł, a trzeci� – przebiegł. Na rysunku przedstawiono schemat tej trasy. 

Na podstawie informacji wybierz zdanie prawdziwe.
A. Cała trasa miała długo�� 50 km.  

B. Zawodnik przebiegł 8 km.  

C. Odległo��, któr� zawodnik przebiegł, była o 4 km wi�ksza od odległo�ci, któr� przepłyn�ł.  

D. Odległo��, któr� zawodnik przejechał na rowerze, była 5 razy wi�ksza od odległo�ci, któr�

przebiegł.  

Wymagania ogólne.  

I. Wykorzystywanie i tworzenie informacji. 

IV. U�ycie i tworzenie strategii. 

Wymagania szczegółowe. 

1. Liczby wymierne dodatnie. Ucze�: 

7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwi�zywania problemów w kontek�cie 

praktycznym, […]. 
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Zadanie 6.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 4,54 4,36 4,43 0,66 0,67 0,66 

B. 5,16 4,83 5,02

C. 23,82 23,39 24,57 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 66,21 67,16 65,78
Zadanie okazało si� dla trzecioklasistów 

umiarkowanie trudne.
BO 0,14 0,12 0,11

WO 0,14 0,14 0,09

Komentarz 

Zadanie odnosz�ce si� do sytuacji codziennej. Jako zadanie zamkni�te nie wymaga 

skomplikowanych oblicze� i zapisów. Bardzo pomocny przy rozwi�zaniu jest czytelny rysunek, 

odnosz�cy si� do informacji podanych w tek�cie. Ucze� mo�e podj�� dowolny sposób 

rozwi�zania, obra� swoj� drog� prowadz�c� do rozwi�zania. Mo�na np. uło�y� i rozwi�za�
odpowiednie równanie, oznaczaj�c  niewiadom� x długo�� całej trasy: 

5

4
x + 1+

25

4
x = x 

a nast�pnie obliczy�  
5

4
·25. 

W�ród uczniów, którzy zastosowali t� metod�, znacz�cy wpływ na uzyskane wyniki miały 

cz�sto elementarne bł�dy w zakresie rozwi�zywania równa�. Nale�y kształci� nie tylko 

rozwi�zywanie prostych równa�, ale tak�e podejmowanie rozwi�za� kreatywnych, opartych 

na logicznym wnioskowaniu bez konieczno�ci stosowania algorytmów. Takie sposoby 

sprawdzaj� si� przy rozwi�zywaniu zada� zamkni�tych. Wskazane jest, aby zadania tekstowe 

rozwi�zywa� wieloma ró�norodnymi metodami i sposobami, zawsze konfrontuj�c uzyskane 

wyniki z warunkami zadania. 

Zadanie 7. (0-1) 

Doko	cz zdanie tak, aby otrzyma� zdanie prawdziwe. 

Liczba znajduje si� na osi liczbowej mi�dzy 120  

A. 10 i 11 B. 11 i 12 C. 12 i 20 D. 30 i 40 

Wymagania ogólne.  

IV. U�ycie i tworzenie strategii. 

Wymagania szczegółowe. 

4. Pierwiastki. Ucze�: 

1) oblicza warto�ci pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które s� odpowiednio 

kwadratami lub sze�cianami liczb wymiernych. 

2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie). Ucze�: 

1) interpretuje liczby wymierne na osi liczbowej. Oblicza odległo�� mi�dzy dwiema liczbami 

na osi liczbowej. 
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Zadanie 7.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 48,88 49,72 45,21 0,46 0,48 0,43 

B. 22,64 22,40 23,55

C. 18,33 18,27 20,91 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 10,05 9,39 10,17
Zadanie okazało si� dla zdaj�cych 

trudne.
BO 0,10 0,22 0,16

WO 0,00 0,01 0,00

Komentarz 

Zadanie sprawdzało umiej�tno�� obliczania pierwiastków kwadratowych i interpretowania 

liczb na osi liczbowej. Wskazanie prawidłowej odpowiedzi ułatwiała krytyczna ocena 

proponowanych odpowiedzi i eliminacja odpowiedzi C i D jako nielogicznych. Zadanie 

okazało si� trudne dla gimnazjalistów. Po raz kolejny potwierdza to fakt, �e uczniowie znaj�c 

definicj� i twierdzenia, nie potrafi� ich wła�ciwie zastosowa�. Wykorzystanie własno�ci  

i działa� na pierwiastkach to wa�ne umiej�tno�ci, szczególnie potrzebne w dalszych etapach 

kształcenia. Nale�y po�wi�ci� tym zagadnieniom wi�cej uwagi. 

Zadanie 8. 

Rozwini�cie dziesi�tne ułamka 
370

51
 jest równe 0,1(378).  

Doko	cz zdanie tak, aby otrzyma� zdanie prawdziwe.  

Na pi��dziesi�tym miejscu po przecinku tego rozwini�cia znajduje si� cyfra 

A. 1 B. 3 C. 7 D. 8 

Wymagania ogólne.  

V. Rozumowanie i argumentacja 

Wymagania szczegółowe. 

1. Liczby wymierne dodatnie. Ucze�: 

3) zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesi�tne (tak�e okresowe), zamienia ułamki 
dziesi�tne sko�czone na ułamki zwykłe. 

Zadanie 8.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 6,42 6,31 7,59 0,52 0,54 0,51 

B. 52,24 54,28 51,62

C. 26,46 24,62 24,78 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 14,82 14,71 15,92
Zadanie okazało si� dla rozwi�zuj�cych 

umiarkowanie trudne.
BO 0,02 0,05 0,07

WO 0,04 0,04 0,01
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Komentarz 

Zadanie odnosi si� do V obszaru wymaga� ogólnych (rozumowanie i argumentacja). 

Sprawdza, czy uczniowie potrafi� zamienia� ułamek zwykły na dziesi�tny z dokonaniem 

dalszego prawidłowego wnioskowania. Na uzyskane wyniki cz�sto maj� wpływ popełniane  

w elementarnych obliczeniach bł�dy rachunkowe. Nale�y doskonali� obliczenia rachunkowe 

bez u�ycia kalkulatora. 

Informacja do zada	 9. i 10. 

Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz niektóre wymiary  

w centymetrach. 

Zadanie 9. (0-1) 

Uło�ono wzór z 5 płytek, jak na rysunku. 

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

Odcinek x ma długo��

A. 20 cm B. 22 cm C. 26 cm D. 30 cm 

Wymagania ogólne.  

IV. U�ycie i tworzenie strategii. 

Wymagania szczegółowe. 

1. Liczby wymierne dodatnie. Ucze�: 

7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwi�zywania problemów w kontek�cie 

praktycznym, […]. 
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Zadanie 9.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 3,26 3,03 3,37 0,39 0,39 0,37 

B. 39,13 39,67 37,24

C. 49,91 49,96 51,22 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 7,58 7,31 7,74
Zadanie okazało si� dla pisz�cych 

trudne.
BO 0,06 0,03 0,06

WO 0,06 0,00 0,00

Komentarz 

Zadanie sprawdzało umiej�tno�� logicznego powi�zania przedstawionych informacji  

z odpowiedni� interpretacj� danego obiektu. Du�� trudno�� sprawiło uczniom ustalenie  

i wykorzystanie zale�no�ci mi�dzy podanymi w formie rysunku informacjami. Nale�y kształci�
wyobra�ni� geometryczn�, maj�c� odniesienie do nietypowych sytuacji i zach�ca� uczniów  

do podejmowania kreatywnych rozwi�za�. 

Zadanie 10. (0-1) 

Które wyra�enie algebraiczne opisuje długo�� analogicznego do x odcinka dla wzoru 

zło�onego z n płytek? Wybierz odpowied
 spo�ród podanych. 

A. 6n B. 6n – 4 C. 4n – 2 D. 4n +2 

Wymagania ogólne.  

III. Modelowanie matematyczne.  

V. Rozumowanie i argumentacja.  

Wymagania szczegółowe. 

6. Wyra�enia algebraiczne. Ucze�: 

1) opisuje za pomoc� wyra�e� algebraicznych zwi�zki mi�dzy ró�nymi wielko�ciami.

Zadanie 10. 

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 19,53 19,74 22,02 0,43 0,44 0,42 

B. 27,16 26,68 26,25

C. 11,72 11,31 11,13 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 41,20 42,08 40,29
Zadanie okazało si� dla gimnazjalistów 

trudne.
BO 0,35 0,19 0,25

WO 0,04 0,02 0,06

Komentarz 

Za pomoc� zadania sprawdzano, czy gimnazjali�ci potrafi� zapisa� zwi�zek mi�dzy 

wskazanymi wielko�ciami za pomoc� wyra�e� algebraicznych. Uczniowie z du�� trudno�ci�
posługuj� si� j�zykiem symboli i wyra�e� algebraicznych. Około 40% pisz�cych wybrało 

wła�ciwe wyra�enie arytmetyczne. Wskazane byłoby w praktyce szkolnej uwzgl�dni� tak�e 

rozwi�zywanie zada� nietypowych o nieco wy�szym stopniu trudno�ci, odnosz�cychi si�  
w szczególno�ci do sytuacji praktycznych.
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Zadanie 11. (0-1) 

Pr�dko�� �rednia piechura na trasie 10 km wyniosła 5
h

km , a pr�dko�� �rednia rowerzysty  

na tej samej trasie była równa 20
h

km .  

O ile minut wi�cej zaj�ło pokonanie tej trasy piechurowi ni� rowerzy�cie? Wybierz 

odpowied
 spo�ród podanych. 

A. 30 minut B. 60 minut C. 90 minut D. 120 minut 

Wymagania ogólne.  

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

Wymagania szczegółowe. 

1. Liczby wymierne dodatnie. Ucze�: 

7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwi�zywania problemów w kontek�cie 

praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek pr�dko�ci, g�sto�ci itp.).

Zadanie 11.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 10,55 11,53 12,50 0,67 0,68 0,66 

B. 14,06 12,84 13,59

C. 66,98 67,51 65,45 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 8,28 8,02 8,34
Zadanie okazało si� dla uczniów 

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

WO 0,00 0,01 0,00

Komentarz  
Rozwi�zanie polegało na obliczeniu i porównaniu czasu potrzebnego do przebycia okre�lonej 

drogi. Zadanie nie sprawiło uczniom wi�kszych trudno�ci. Uczniowie znali podstawowy 

zwi�zek mi�dzy pr�dko�ci�, drog� i czasem w ruchu jednostajnym. Potrafili tak�e zamienia�
jednostki czasu – godziny na minuty. S� to umiej�tno�ci zwi�zane z kumulatywno�ci�
kształcenia, rozwijane i stosowanee głównie na fizyce, st�d poziom wykonania zadania 

powinien wysoki.

Zadanie 12. (0-1) 

Piechur szedł z punktu A do punktu C ze stał� pr�dko�ci�. Cz��� trasy przeszedł wzdłu�

prostej, a cz��� – po łuku okr�gu o �rodku w punkcie B (patrz rysunek). 
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Na którym z poni�szych wykresów zilustrowano, jak zmieniała si� odległo�� piechura  

od punktu B? Wybierz odpowied
 spo�ród podanych. 

Wymagania ogólne.  

I. Wykorzystywanie i tworzenie informacji. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Wymagania szczegółowe. 

8. Wykresy funkcji. Ucze�: 

4) odczytuje i interpretuje informacje przedstawione za pomoc� wykresów funkcji (w tym 

wykresów opisuj�cych zjawiska wyst�puj�ce w przyrodzie, gospodarce, �yciu codziennym). 

Zadanie 12.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 29,25 29,42 27,93 0,28 0,29 0,27 

B. 19,07 18,58 18,36

C. 34,92 35,70 38,10 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 16,53 16,13 15,47
Zadanie okazało si� dla trzecioklasistów 

trudne.
BO 0,19 0,14 0,12

WO 0,04 0,03 0,01

Komentarz 

Poprawne rozwi�zanie zadania wymagało powi�zania informacji przedstawionej za pomoc�
rysunku z odpowiedni� interpretacj� wykresu funkcji. Zadanie okazało si� dla uczniów 

trudne, st�d te� wysoka frakcja opuszcze�. Zauwa�y� nale�y tak�e, �e uczniowie wybieraj�c 



Okr�gowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 

Egzamin gimnazjalny 2014 - MATEMATYKA 

analiza poziomu opanowania umiej�tno�ci 

19 | S t r o n a

bardzo cz�sto odpowied� C interpretowali przedstawiony rysunek jako wykres. Nale�y 

kształci�, tak�e na lekcjach fizyki, umiej�tno��  interpretowania wykresów, opisuj�cych ró�ne 

zale�no�ci. 

Zadanie 13. (0-1) 

W prostok�tnym układzie współrz�dnych 

przedstawiono wykres funkcji. 

Które z poni�szych zda	 jest fałszywe? Wybierz odpowied
 spo�ród podanych.  

A. Dla argumentu 2 warto�� funkcji jest równa 3.  

B. Funkcja przyjmuje warto�� 0 dla argumentu 1.  

C. Warto�� funkcji jest równa –2 dla argumentu –3.  

D. Dla argumentów wi�kszych od –1 warto�ci funkcji s� dodatnie.  

Wymagania ogólne.  

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

Wymagania szczegółowe. 

8. Wykresy funkcji. Ucze�: 

3) odczytuje z wykresu funkcji: warto�� funkcji dla danego argumentu, argumenty dla danej 

warto�ci funkcji, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje warto�ci dodatnie, dla jakich 

ujemne, a dla jakich zero. 

Zadanie 13.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 11,48 10,35 12,14 0,54 0,55 0,52 

B. 53,29 55,01 50,72

C. 18,53 17,74 18,78 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 16,43 16,67 18,07
Zadanie okazało si� dla zdaj�cych 

umiarkowanie trudne.
BO 0,23 0,21 0,21

WO 0,04 0,02 0,07

Komentarz 

Zadanie sprawdzało, czy ucze� potrafi dokona� interpretacji wykresu liniowego. Uczniowie 

wykazali si� znajomo�ci� i zrozumieniem poj�� zwi�zanych z funkcj� takich, jak argumenty 

oraz warto�ci funkcji.
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Zadanie 14. (0-1)  

Rzucamy jeden raz sze�cienn� kostk� do gry. Oznaczmy przez p2 prawdopodobie�stwo 

wyrzucenia liczby podzielnej przez 2, a przez p3 – prawdopodobie�stwo wyrzucenia liczby 

podzielnej przez 3.

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

Liczba p2 jest mniejsza od liczby p3.  P F 

Liczby p2 i p3 s� mniejsze od 
3

1
. P F 

Wymagania ogólne.  

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

Wymagania szczegółowe. 

9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobie�stwa. Ucze�: 

5) analizuje proste do�wiadczenia losowe (np. rzut kostk�, rzut monet�, wyci�gni�cie losu) 

i okre�la prawdopodobie�stwa najprostszych zdarze� w tych do�wiadczeniach 

(prawdopodobie�stwo wypadni�cia orła w rzucie monet�, dwójki lub szóstki w rzucie kostk�, 

itp.).

Zadanie 14.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

PP 6,61 5,41 6,35 0,53 0,55 0,51 

PF 25,57 24,88 27,25

FP 12,55 12,34 13,13 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

FF 54,98 57,15 53,06
Zadanie okazało si� dla pisz�cych 

umiarkowanie trudne.
BO 0,08 0,10 0,12

WO 0,21 0,11 0,09

Komentarz 

Analiza opisanych do�wiadcze� losowych i poprawne okre�lenie prawdopodobie�stwa dwóch 

prostych zdarze� losowych okazało si� dla uczniów umiarkowanie trudne. Pierwsze zdanie 

�rednio 25% uczniów w trzech województwach oceniło bł�dnie (PF). Uczniowie nie dokonali 

wła�ciwego porównania ułamków zwykłych � i ½. 	rednio co drugi tegoroczny absolwent 

gimnazjum potrafił okre�li� prawdopodobie�stwo prostych zdarze� losowych. �



Okr�gowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 

Egzamin gimnazjalny 2014 - MATEMATYKA 

analiza poziomu opanowania umiej�tno�ci 

21 | S t r o n a

Zadanie 15. (0-1) 

Ola codziennie, przez tydzie�, odczytywała o 7 rano temperatur� powietrza. Oto podane  

(w °C) wyniki jej pomiarów: −2, 3, 4, 0, −3, 2, 3. 

Wybierz odpowied
, w której podano poprawne warto�ci �redniej arytmetycznej, 

mediany i amplitudy (ró�nica mi�dzy warto�ci� najwy�sz� i warto�ci� najni�sz�) 
zanotowanych temperatur.

Wymagania ogólne.  

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

Wymagania szczegółowe. 

9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobie�stwa. Ucze�: 

4) wyznacza �redni� arytmetyczn� i median� zestawu danych. 

Zadanie 15.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 17,96 18,12 19,50 0,35 0,37 0,33 

B. 29,25 28,20 28,69

C. 16,57 15,38 17,81 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 36,08 38,18 33,83
Zadanie okazało si� dla gimnazjalistów 

trudne.
BO 0,14 0,11 0,15

WO 0,00 0,01 0,01

Komentarz 

Aby poprawnie rozwi�za� zadanie, nale�ało podane warto�ci uporz�dkowa� w kolejno�ci 

niemalej�cej, a nast�pnie wyznaczy� median� oraz obliczy� warto�ci amplitudy i �redniej 

arytmetycznej. Uczniowie cz�sto nie znali poj�cia „mediana”, st�d nie potrafili dokona�
wyboru prawidłowej odpowiedzi. Przy wyznaczaniu mediany problematyczne okazało si�
tak�e podana dwukrotnie warto�� 3. Wielu uczniów z tego powodu wybierało odpowied�
bł�dn�. Nale�y nie tylko utrwala� podstawowe poj�cie statystyki, jakim jest „mediana”, ale 

tak�e rozwa�a� ró�ne nieschematyczne przypadki przy wyznaczaniu jej warto�ci. Podkre�li�
nale�y, �e zarówno obliczenie amplitudy, jak i �redniej arytmetycznej nie stanowiły dla 

uczniów problemu. 
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Zadanie 16. (0-1) 

Na rysunku przedstawiono prostok�t, którego wymiary s� opisane za pomoc� wyra�e�.

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

Jeden z boków prostok�ta ma długo�� 8.  P F 

Obwód prostok�ta jest równy 20. P F 

Wymagania ogólne.  

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 

III. Modelowanie matematyczne. 

Wymagania szczegółowe. 

7. Równania. Ucze�: 

1) rozwi�zuje równania pierwszego stopnia z jedn� niewiadom�. 

10. Figury płaskie. Ucze�: 

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

Zadanie 16. 

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

PP 42,62 43,61 41,19 0,42 0,44 0,41 

PF 29,95 29,43 29,59

FP 11,04 10,81 12,66 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

FF 15,97 15,88 16,31
Zadanie okazało si� dla uczniów 

trudne.
BO 0,25 0,18 0,17

WO 0,17 0,10 0,09

Komentarz 

W zadaniu nale�ało najpierw obliczy� długo�ci boków prostok�ta, a nast�pnie obliczy� jego 

obwód. Uczniowie nie radzi sobie z planowaniem kolejnych etapów rozwi�zania (w tym 

przypadku nale�ało wcze�niej rozwi�za� dwa proste równania), ch�tnie wykorzystuj� gotowe 

wzory i algorytmy post�powania. Niezb�dne jest rozwi�zywanie wi�kszej liczby łatwych,  

ale nieschematycznych zada�, wymagaj�cych wnikliwej analizy i zaplanowania wła�ciwego 

rozwi�zania. 
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Komentarz ogólny  do zada	: 17, 18, 19 

Zadania: 17., 18. i 19 to zadania o tre�ciach geometrycznych, odnosz�ce si� do sytuacji 

praktycznych, sprawdzaj�ce logik� wnioskowania i prawidłowe interpretowanie informacji 

przedstawionych za pomoc� rysunków. Okazało si�, �e rozwi�zanie zada� tego typu jest 

trudne. Dotyczy to zarówno zada� z zakresu geometrii płaskiej, jak i przestrzennej.  

Nale�y zdecydowanie wi�cej uwagi po�wi�ci� rozwi�zywaniu zada� o tre�ciach 

geometrycznych, bez stosowania rutynowych działa� z zastosowaniem samych wzorów,  

a skłaniaj�cych do wła�ciwego modelowania i planowania ci�gu czynno�ci. 

Zadanie 17. (0-1) 

Szymon wykonał szkielet prostopadło�cianu. Układał i sklejał ze sob� kolejno drewniane 

klocki sze�cienne o kraw�dzi 4 cm wzdłu� ka�dej kraw�dzi prostopadło�ciennego pudełka  

o wymiarach: 36 cm, 28 cm, 20 cm. Na rysunku przedstawiono cz��� wykonanego szkieletu.

Ile klocków ł�cznie zu�ył Szymon na wykonanie całego szkieletu? Wybierz odpowied

spo�ród podanych. 

A. 84 B. 76 C. 68 D. 60 

Wymagania ogólne.  

IV. U�ycie i tworzenie strategii. 

Wymagania szczegółowe. 

1. Liczby wymierne dodatnie. Ucze�: 

7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwi�zywania problemów w kontek�cie 

praktycznym, [...].

Zadanie 17.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 32,38 31,17 32,87 0,41 0,42 0,40 

B. 19,28 19,92 19,75

C. 41,57 42,60 40,88 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 6,58 6,11 6,37
Zadanie okazało si� dla trzecioklasistów 

trudne.
BO 0,17 0,14 0,10

WO 0,02 0,06 0,02
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Komentarz 

Rozwi�zuj�c zadanie nale�ało stworzy� strategi� rozwi�zania i w oparciu o ni�
przeprowadzi� odpowiednie rozumowanie. Tre�� zadania nawi�zuje do sytuacji praktycznej. 

Uczniowie nie radz� sobie z wyobra�ni� przestrzenn� i konstruowaniem modeli brył.

Zadanie 18. (0-1)  

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary. 

Doko	cz zdanie tak, aby otrzyma� zdanie prawdziwe. 

Obj�to�� tego graniastosłupa jest równa 

A. 69 B. 218 C. 618 D. 236

Wymagania ogólne. 

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 

III. Modelowanie matematyczne. 

Wymagania szczegółowe. 

11. Bryły. Ucze�: 

2) oblicza pole powierzchni i obj�to�� graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, sto�ka, kuli 

(tak�e w zadaniach osadzonych w kontek�cie praktycznym). 

Zadanie 18.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 34,41 34,81 31,08 0,34 0,35 0,31 

B. 22,21 21,02 22,27

C. 17,96 18,00 19,74 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 25,20 25,88 26,64
Zadanie okazało si� dla pisz�cych  

trudne.
BO 0,21 0,27 0,27

WO 0,00 0,02 0,00

Komentarz 

Zadanie sprawdzało, czy ucze� potrafi zbudowa� model matematyczny sytuacji 

przedstawionej na rysunku, czyli czy potrafi obliczy� obj�to�� narysowanego graniastosłupa. 

Trudno�� zadania tkwiła w nietypowym przedstawieniu modelu graniastosłupa prostego.  

Nale�ało zauwa�y�, �e podstaw� graniastosłupa jest trójk�t równoboczny. Najwa�niejsze było  

przeprowadzenie odpowiedniego rozumowania, co okazało si� dla gimnazjalistów trudne. 
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Zadanie 19. (0-1) 

Maciek rysuje siatk� ostrosłupa prawidłowego, którego 

podstaw� jest kwadrat o �rodku w punkcie O i boku 

długo�ci 8. 

Czy trójk�t ABW o bokach długo�ci odpowiednio: 8, 5, 

5 mo�e by� �cian� boczn� takiego ostrosłupa? 

Wybierz odpowied
 T (tak) lub N (nie) i jej 

uzasadnienie spo�ród zda	 A–C. 

Wymagania ogólne. 

V. Rozumowanie i argumentacja.  

Wymagania szczegółowe. 

11. Bryły. Ucze�: 

1) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe. 

10. Figury płaskie. Ucze�: 

7) stosuje twierdzenie Pitagorasa. 

Umiej�tno�� z zakresu szkoły podstawowej. 

Ucze� rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów. 

Zadanie 19.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

TA 35,71 35,35 38,15 0,36 0,37 0,33 

TB 8,63 7,43 8,26

TC 5,10 5,52 5,36 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

NA 4,83 4,84 5,53

Zadanie okazało si� dla uczniów 

trudne. 

NB 10,36 10,57 10,36

NC 35,05 36,01 32,09

BO 0,04 0,07 0,05

WO 0,27 0,21 0,20

Komentarz 

Zadanie odnosi si� do V obszaru wymaga� ogólnych (rozumowanie i argumentacja). Zadanie 

sprawdzało tak�e zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. Niepokój wzbudza znacz�cy wybór 

bł�dnej odpowiedzi TA (ponad 35%,). 	wiadczy to o braku umiej�tno�ci logicznego 

powi�zania długo�ci kraw�dzi podstawy z długo�ci� kraw�dzi bocznej ostrosłupa, któr� jest 

długo�� boku AW w trójk�cie ABW. Mo�na wnioskowa�, �e uczniowie w praktyce szkolnej 

zbyt mało wykonywali własnor�cznie modeli ostrosłupów.  
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Zadanie 20. (0-1)  

Dane s� kula o �rodku w punkcie O i promieniu r oraz walec o promieniu podstawy r  

i wysoko�ci r. 

Na podstawie informacji wybierz zdanie prawdziwe. 

A. Obj�to�� kuli jest równa obj�to�ci walca.  

B. Obj�to�� kuli jest 2 razy wi�ksza od obj�to�ci walca.  

C. Obj�to�� walca stanowi 
4

3
obj�to�ci kuli.  

D. Obj�to�� walca jest 3 razy mniejsza od obj�to�ci kuli.

Wymagania ogólne. 

II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 

Wymagania szczegółowe. 

11. Bryły. Ucze�: 

2) oblicza pole powierzchni i obj�to�� graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, sto�ka, kuli 

(tak�e w zadaniach osadzonych w kontek�cie praktycznym). 

Zadanie 20.  

Wybieralno�� odpowiedzi (wersja A) Współczynnik łatwo�ci (wersja A i B) 

Odpowied� L W Z L W Z 

A. 14,45 14,67 16,53 0,53 0,53 0,51 

B. 21,05 21,25 22,08

C. 54,57 54,08 52,09 Interpretacja współczynnika łatwo�ci 

D. 9,84 9,90 9,21
Zadanie okazało si� dla gimnazjalistów 

umiarkowanie trudne.
BO 0,10 0,09 0,07

WO 0,00 0,01 0,01

Komentarz 

Zadanie sprawdzało, czy ucze� potrafi zastosowa� wzory i obliczy� obj�to�� kuli oraz walca. 

Kolejne czynno�ci zwi�zane były z przekształceniem wzorów i porównaniem danych 

wielko�ci.  Analizuj�c wybór odpowiedzi uczniowskich mo�na stwierdzi�, �e w ka�dym 

województwie ponad 20% gimnazjalistów wskazało bł�dn� odpowied� B. 	wiadczy to tym, 

�e uczniowie nie s� wdro�eni do krytycznej oceny uzyskanych rezultatów.  
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3b. Analiza odpowiedzi uczniów do zada	 otwartych wraz z przykładami rozwi�za	  

Za rozwi�zanie wszystkich zada� otwartych ucze� mógł otrzyma� maksymalnie  

8 punktów. W tabeli zebrano dane, okre�laj�ce jaki procent wszystkich pisz�cych w danym 

województwie uzyskał za rozwi�zanie zada� otwartych maksymaln� liczb� punktów, a jaki 

zero punktów. Zero punktów otrzymywali uczniowie, którzy �le rozwi�zali zadanie oraz ci, 

którzy nie podj�li próby rozwi�zania zadania.  

województwo 

Odsetek uczniów, którzy za rozwi�zanie zada	 otwartych 

otrzymali 

maksymaln� punktacj�
(8 pkt) 

0 pkt 

lubuskie 5,21% 13,04% 

wielkopolskie 5,65% 11,40% 

zachodniopomorskie 4,80% 15,05% 

Zakłada si�, �e w ka�dym rozkładzie 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 otrzymywało około dwa razy,   

w województwie zachodniopomorskim – trzy razy wi�cej zdaj�cych w porównaniu z tymi, 

którzy uzyskali maksymaln� liczb� punktów.  

.   

Zadanie 21. (0-3) 

Cena godziny korzystania z basenu wynosi 12 zł. Mo�na jednak kupi� miesi�czn� kart�
rabatow� za 50 złotych, upowa�niaj�c� do obni�ki cen, i wtedy za pierwsze 10 godzin 

pływania płaci si� 8 złotych za godzin�, a za ka�d� nast�pn� godzin� – 9 złotych. Wojtek 

kupił kart� rabatow� i korzystał z basenu przez 16 godzin.  

Czy zakup karty był dla Wojtka opłacalny? Zapisz obliczenia.

Wymagania ogólne 

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

IV. U�ycie i tworzenie strategii. 

Wymagania szczegółowe 

1. Liczby wymierne dodatnie. Ucze�: 

7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwi�zywania problemów w kontek�cie 

praktycznym, [...]. 

Poziom wykonania zadania 21. 

Maksymaln� liczb� punktów (3 pkt) uzyskało 45,9% populacji w Okr�gu.  

Zero punktów otrzymało 14,7% trzecioklasistów w Okr�gu, z czego 5,2% nie podj�ło próby 

rozwi�zania zadania.  
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Zadanie 21.  L W Z 

�rednia liczba punktów (max – 3 pkt) 1,97 pkt 2,01 pkt 1,88 pkt  

Współczynnik łatwo�ci 0,66 0,67 0,63 

BO (brak odpowiedzi, w %) 5,68% 4,76% 5,86% 

Interpretacja współczynnika łatwo�ci 
Zadanie okazało si� dla gimnazjalistów 

umiarkowanie trudne.
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Wykres 11. Rozkład liczby punktów uzyskanych przez uczniów za rozwi�zanie zadania 21.  

Komentarz 

Za pomoc� zadania sprawdzano, czy ucze� potrafi zbudowa� model matematyczny 

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

nale�ało 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 wymagało przede wszystkim 

zrozumienia tre�ci przedstawionej słownie. 
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Rozwi�zania uczniowskie 

Odpowiedzi poprawne

Przykłady 1.-2. 

Przejrzysta analiza, wła�ciwe obliczenia (koszt korzystania z basenu przez 16 godzin przez 

posiadacza karty rabatowej i bez karty) oraz sprawdzenie warunków zadania nie pozostawiaj�

w�tpliwo�ci, �e ucze� zaplanował rozwi�zanie i potrafił je zinterpretowa� (porównanie liczb 

192 i 184). 
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Przykład 2. 

Przykład 3.  

Ucze� obliczył koszt korzystania z basenu przez posiadacza karty rabatowej  

(z uwzgl�dnieniem kosztów jej zakupu). Obliczył równie�, ile kosztowałoby korzystanie  

z basenu bez zni�ki. Nast�pnie wyznaczył kwot�, jak� mo�na zaoszcz�dzi� i sformułował 

poprawny wniosek. W ten sposób wi�kszo�� gimnazjalistów zaprezentowała rozwi�zanie 

zadania. 
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W kolejnych przykładach zaprezentowano rozwi�zania typow� metod� (obliczenie kosztów 

korzystania z basenu bez i ze zni�k�, uwzgl�dnienie kosztów zakupu karty i porównanie 

uzyskanych wyników). Gimnazjali�ci w ró�ny sposób radzili sobie z zapisem działa�, 

ilustruj�cych tok ich rozumowania. (Przykłady 4.- 7.) 

Przykład 4.  

Przykład 5.  
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Przykład 6.  
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Przykład 7.  

Gimnazjali�ci rozwi�zywali zadania równie� w nietypowy sposób. Jednym z nich jest metoda 

prowadz�ca do wyznaczenia ceny za godzin� korzystania z basenu z uwzgl�dnieniem ulgi  

i kosztów zakupu karty. Porównanie cen (bez i ze zni�k�) za godzin� korzystania z basenu 

było podstaw� sformułowania wniosku. (przykłady 8.-9.) 

Przykład 8.  
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Przykład 9. 

Przykład 10.  

Cze�� rozwi�za� problemu opierała si� na obliczeniu kwoty, jaka zostaje zaoszcz�dzona przy 

korzystaniu z basenu z uwzgl�dnieniem zni�ki w opłatach. Uczniowie porównywali kwot�

zaoszcz�dzon� (58 zł) z kosztem zakupu karty (50 zł) i na tej podstawie formułowali wniosek, 

�e zakup karty był korzystny. 
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Przykład 11. 

Ucze� w rozwi�zaniu przedstawił poprawny tok rozumowania. Sformułował wła�ciwy 

wniosek. Zaprezentowane rozwi�zanie zawiera pełn� analiz� zysków i strat. Poniewa� kwota 

oszcz�dno�ci jest równa 8 zł, gimnazjalista udowodnił dalszymi obliczeniami, �e korzystaj�c 

z basenu dłu�ej ni� 16 godzin, zaoszcz�dziłby wi�ksz� kwot�. Jednocze�nie wskazał, �e przy 

10 godzinach korzystania z basenu zakup karty rabatowej byłby nieopłacalny.  
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Odpowiedzi cz��ciowo poprawne

W wielu pracach uczniowie stosowali poprawne metody rozwi�zania zadania, popełniali 

jednak bł�dy rachunkowe, co mo�e �wiadczy� o tym, �e nie maj� nawyku sprawdzania 

poprawno�ci oblicze�. (Przykłady 12.-13.) 

Przykład 12.  

Przykład 13.  
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Kolejna kategoria popełnianych bł�dów zwi�zana była z formułowaniem wniosków 

(porównywanie złych wielko�ci) lub z nieuprawnionym wnioskowaniem – brak oblicze�

b�d�cych podstaw� interpretacji wyniku. (Przykłady 14.-16.) 

Przykład 14.  

Przykład 15.  
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Przykład 16.  

W cz��ci prac uczniowie rozwi�zywali problem połowicznie – cz�sto obliczali koszt 

korzystania z basenu z uwzgl�dnieniem korzy�ci zwi�zanych z posiadaniem karty rabatowej, 

lecz nie uwzgl�dniali kosztów zakupu samej karty. (Przykłady 17.-19.) 

Przykład 17.  
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Przykład 18.  

Przykład 19.  
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Przykład 20.  

W prezentowanym rozwi�zaniu ucze� poprawnie obliczył koszt korzystania z basenu bez 

zni�ki. Obliczaj�c koszt korzystania z kart� rabatow� nie uwzgl�dnił kosztów jej zakupu. 

Bł�dnie zinterpretował informacje dotycz�ce cen z uwzgl�dnieniem rabatu – uznał, �e za 10 

godzin korzystania z basenu (posiadaj�c kart� rabatow�) nale�y zapła� ł�cznie 8 zł. 
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Przykład 21.  

Ucze� obliczył poprawnie koszt korzystania z basenu bez karty. W rozwi�zaniu uwzgl�dnił 

koszt zakupu karty rabatowej, ale poprawnie obliczył koszt korzystania z basenu  

(z uwzgl�dnieniem zni�ki) tylko przez 10 godzin. 
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Odpowiedzi bł�dne

W wielu rozwi�zaniach uczniowie nie potrafili zapisa� zale�no�ci wyst�puj�cych mi�dzy 

wielko�ciami lub bł�dnie interpretowali zawarte w tek�cie informacje. Zapisane działania nie 

prowadziły do rozwi�zania problemu, wskazuj� na brak umiej�tno�ci analizy danych. 

(Przykłady 22.-23.) 

Przykład 22.  
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Przykład 23.  
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Zadanie 22. (0-2)  

Uzasadnij, �e trójk�ty prostok�tne ABC i KLM przedstawione na rysunku s� podobne. 

Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 

V. Rozumowanie i argumentacja. 

Wymagania szczegółowe (z podstawy programowej) 

10. Figury płaskie. Ucze�: 

13) rozpoznaje wielok�ty przystaj�ce i podobne; 

15) korzysta z własno�ci trójk�tów prostok�tnych podobnych. 

Poziom wykonania zadania 22. 

Maksymaln� liczb� punktów (2 pkt) uzyskało 23,7% populacji w Okr�gu.  

Zero punktów otrzymało 54,2% trzecioklasistów, 15,53% pisz�cych w Okr�gu nie podj�ło 

próby rozwi�zania zadania.  

Zadanie 22.  L W Z 

�rednia liczba punktów (max – 2 pkt) 0,69 pkt 0,73 pkt 0,62 pkt 

Współczynnik łatwo�ci 0,34 0,37 0,31 

BO (brak odpowiedzi, w %) 16,26% 14,16% 18,24% 

Interpretacja współczynnika łatwo�ci 
Zadanie okazało si� dla gimnazjalistów 

trudne.
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Wykres 12. Rozkład liczby punktów uzyskanych przez uczniów za rozwi�zanie zadania 22.  
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Komentarz 

Za pomoc� zadania sprawdzano, czy ucze� potrafi utworzy� ła�cuch argumentów i uzasadni�
jego poprawno�� wła�ciwymi twierdzeniami. Do rozwi�zania zadania niezb�dne były 

umiej�tno�ci:

− rozpoznawanie trójk�tów podobnych oraz korzystanie z ich własno�ci,  

− stosowanie odpowiedniej własno�ci trójk�tów prostok�tnych podobnych.   
Okazało si�, �e dla zdaj�cych było to jedno z trudniejszych zada� w całym zestawie. 

Uczniowie nie wykazali si� umiej�tno�ci� samodzielnego przeprowadzenia prostego 

rozumowania, składaj�cego si� z niewielkiej liczby kroków. Gimnazjali�ci mieli trudno�ci 

z formułowaniem argumentów i wyci�ganiem wniosków oraz z zapisywaniem toku swojego 

rozumowania. Analiza rozwi�za� wykazała znaczne problemy w stosowaniu wła�ciwego 

j�zyka matematycznego.   

Zdecydowana wi�kszo�� rozwi�zuj�cych zadanie wyznaczała miary k�tów w trójk�tach bez 

dalszego wnioskowania. Gimnazjali�ci nie potrafili wykorzysta� własno�ci trójk�tów 

prostok�tnych podobnych.    
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Rozwi�zania uczniowskie 

Odpowiedzi poprawne

Przykład 1.  

Rozwi�zanie bezbł�dne, z dokładnie opisanym rozumowaniem. Czytelno�� i jednoznaczno��

stosowanych zapisów i oblicze� wskazuje na wła�ciwe wykorzystanie wiedzy do rozwi�zania 

problemu. 
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Przykład 2. 

Ucze� wyznacza proporcjonalno�ci odpowiednich boków, a nast�pnie zapisuje wniosek, 

dotycz�cy równo�ci miar k�tów trójk�tów ABC oraz KLM. 

W rozwi�zaniu ucze� zaprezentował uporz�dkowany, czytelny zapis zawieraj�cy poprawnie 

stosowane symbole matematyczne. S� to wa�ne elementy rozwi�zania zada�, w szczególno�ci 

zwi�zanych z uzasadnianiem lub dowodzeniem. 
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Przykład 3.  

Ucze� stosuje posiadan� wiedz� i umiej�tnie odnosi j� do rozwi�zania problemu. 

Rozwi�zanie poprawne, z pełnym uzasadnieniem w formie czytelnego, jednoznacznego opisu 

słownego. 
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Przykład 4. 

Przedstawione rozumowanie �wiadczy o opanowaniu umiej�tno�ci zwi�zanej z wła�ciwym 

wykorzystaniem własno�ci trójk�tów, w tym trójk�tów równobocznych i prostok�tnych. 

Pomimo �e zastosowany w opisie j�zyk matematyczny jest do�� „uczniowski” i nieporadny, 

przedstawiony komentarz �wiadczy o zrozumieniu danego problemu. 
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Przykład 5. 

Ucze� przedstawia poprawne uzasadnienie w oparciu o obliczenia długo�ci boków trójk�tów 

ABC oraz KLM. Wykorzystuje przy tym prawidłowo twierdzenie Pitagorasa, jak i własno�ci 

trójk�tów o miarach k�tów 30°, 60°, 90°. Uzasadnienie zostało opracowane wyczerpuj�co,  

z wykorzystaniem rysunków pomocniczych oraz logicznego i uporz�dkowanego zapisu. 



Okr�gowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 

Egzamin gimnazjalny 2014 - MATEMATYKA 

analiza poziomu opanowania umiej�tno�ci 

51 | S t r o n a

Odpowiedzi cz��ciowo poprawne

Przykład 6. 

Ucze� zapisuje wła�ciw� zale�no�� mi�dzy długo�ciami boków w trójk�tach ABC oraz KLM. 

Prowadzi dwie drogi rozumowania, poparte prawidłowymi obliczeniami, ale nie potrafi 

wła�ciwie ł�czy� faktów i tym samym nie doprowadza do ko�cowego uzasadnienia. 

Przykład 7. 

Ucze� posiada okre�lona wiedz� dotycz�c� trójk�tów równobocznych i prostok�tnych – 

wła�ciwie przedstawia miary k�tów i długo�� wysoko�ci w trójk�cie ABC. Nie potrafi 

natomiast poda� jednoznacznego uzasadnienia. W sposób bardzo intuicyjny przedstawia 

rozwi�zanie, które jest cz��ciowo poprawne. 
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Przykład 8. 

Zapisy pozwalaj� odczyta� miary k�tów w trójk�cie KLM oraz ABC. Ucze� zapisuje tak�e 

wniosek. W rozwi�zaniu brakuje jednoznacznego powi�zania przedstawionych zapisów, 

mo�na odnale�� próby działa�, zwi�zanych z obliczeniem pola trójk�ta. Nie s� one jednak 

dalej wykorzystywane i nie maj� wpływu na ko�cowy wniosek. Mo�na je uzna� jako nadmiar 

oblicze�. 
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Przykład 9. 

Ucze� prawidłowo wyznacza miary k�tów w trójk�tach. Nie przedstawia  jednak  �adnych 

oblicze� ani zapisów.  

Ze wzgl�du na brak uzasadnienia wyznaczenia miar k�tów w trójk�cie ABC, rozwi�zania 

zadania nie mo�na uzna� jako w pełni poprawne. Dowodzi, �e uczniom trudno dokonywa�

uzasadnienia tzw. „faktów oczywistych”. 
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Odpowiedzi bł�dne

Przykład 10. 

Rozwi�zanie wskazuje, �e ucze� nie ma wykształconego prawidłowego rozumowania 

zwi�zanego z wykorzystaniem własno�ci trójk�tów. Jedyna poprawna zale�no��, któr�

przedstawia, dotyczy sumy miar k�tów w trójk�cie. Rozwi�zanie jest chaotyczne i całkowicie 

bł�dne. 
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Przykład 11. 

Ucze� bł�dnie wskazuje miar� k�ta 30° w trójk�cie ABC st�d jego uzasadnienie jest 

niepoprawne merytorycznie. 

Przykład 12. 

Rozwi�zanie przedstawia zapisy i rachunki, z których nic nie wynika. Brak zaprezentowania 

jakiejkolwiek metody, która wskazywałaby na chocia�by cz��ciowe zrozumienie problemu 

przedstawionego w zadaniu.  
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Przykład 13. 

Uzasadnienie oparte na obliczeniach długo�ci danych boków. Przejrzysto�� zapisów mo�e 

sugerowa� poprawne rozwi�zanie zadania. Niestety długo�� boku AC w trójk�cie ABC, jak  

i długo�ci boków KL oraz LM w trójk�cie KLM, s� bł�dnie przyporz�dkowane. St�d te�

wynika brak wła�ciwej proporcjonalno�ci. Przedstawione zatem ko�cowe uzasadnienie nie 

mo�e by� odniesione do wcze�niejszych zapisów jako poprawne.  
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Zadanie 23. (0-3) 

Z sze�cianu zbudowanego z 64 małych sze�cianów o kraw�dzi 1 cm usuni�to z ka�dego 

naro�nika po jednym małym sze�cianie (patrz rysunek). Oblicz pole powierzchni 

powstałej bryły i porównaj je z polem powierzchni du�ego sze�cianu. Zapisz obliczenia. 

Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 

IV. U�ycie i tworzenie strategii. 

V. Rozumowanie i argumentacja.

Wymagania szczegółowe (z podstawy programowej) 

11. Bryły. Ucze�: 

2) oblicza pole powierzchni i obj�to�� graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, sto�ka, kuli 

(tak�e w zadaniach osadzonych w kontek�cie praktycznym). 

Poziom wykonania zadania 23. 

Maksymaln� liczb� punktów (3 pkt) uzyskało 9,1% gimnazjalistów w Okr�gu.  

Zero punktów otrzymało 71,6% trzecioklasistów w Okr�gu, 21% pisz�cych nie podj�ło 

próby rozwi�zania zadania. 

Zadanie 23.  L W Z 

�rednia liczba punktów (max – 3 pkt) 0,55 pkt 0,56 pkt 0,51 pkt 

Współczynnik łatwo�ci 0,18 0,19 0,17 

BO (brak odpowiedzi, w %) 23,42% 19,06% 23,71% 

Interpretacja współczynnika łatwo�ci 
Zadanie okazało si� dla gimnazjalistów  

bardzo trudne.
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Wykres 13. Rozkład 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 człowieka.  

Za pomoc� zadania sprawdzano, czy ucze� potrafi zaplanowa� czynno�ci prowadz�ce  

do rozwi�zania zadania, a nast�pnie je wykona�. Rozwi�zanie zadania polegało na obliczeniu 

pola powierzchni bryły, która powstała z sze�cianu w sposób opisany w tre�ci zadania. 

Wyznaczone pole powierzchni nale�ało nast�pnie porówna� z polem powierzchni sze�cianu,  

z którego bryła powstała. 

Aby poprawnie rozwi�za� zadanie, nale�ało ustali� długo�� kraw�dzi sze�cianu, nast�pnie 

obliczy� pole powierzchni sze�cianu. Kolejny krok to ustalenie sposobu obliczenia pola 

powierzchni bryły po usuni�ciu naro�ników. W tym celu uczniowie ró�nymi metodami 

wyznaczali pole powierzchni �ciany po usuni�ciu naro�ników. Na podstawie 

przeprowadzonych oblicze� lub przedstawionego toku rozumowania pisz�cy formułowali 

wniosek dotycz�cy równo�ci pól powierzchni obu brył. 

Do rozwi�zania zadania niezb�dne były nast�puj�ce wiadomo�ci i umiej�tno�ci: 

− rozumienie poj�cia pola powierzchni: całkowitej, bocznej i podstawy, 

− stosowanie sposobu obliczenia pola powierzchni kwadratu, prostok�ta. 
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Rozwi�zania uczniowskie 

Poprawne rozwi�zanie tego zadania wymagało wykonania trzech kroków (w odpowiedniej 

kolejno�ci): wyznaczeniu długo�ci kraw�dzi sze�cianu, obliczeniu pola powierzchni sze�cianu 

oraz powstałej bryły oraz sformułowania wniosku, dotycz�cego pól obu brył. Rozwi�zania 

mogły si� ró�ni� jedynie sposobami oblicze�.  

Odpowiedzi poprawne

Przykład 1.  

Pełne rozwi�zanie z przejrzystymi zapisami odzwierciedlaj�cymi tok rozumowania. 

Poprawne obliczenie pola powierzchni sze�cianu. Aby wyznaczy� pole powierzchni nowej 

bryły, ucze� oblicza pole powierzchni �ciany w kształcie krzy�a oraz pola �cianek, które 

powstały po usuni�ciu naro�ników. Zapisuje wniosek wynikaj�cy z porównani obliczonych 

pól powierzchni. 
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Przykład 2.  

Rozwi�zanie opatrzone komentarzami – opisany ka�dy krok prowadz�cy do rozwi�zania 

zadania. 
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Rozwi�zania uczniów ró�ni� si� sposobem obliczenia pola powierzchni �ciany po usuni�ciu 

naro�ników. Stosowano nast�puj�ce metody: podział �ciany na jednostkowe kwadraty 

(Przykłady 3.- 4.) lub prostok�ty (Przykłady 5.- 6.). 

Przykład 3.  

Rozwi�zanie zadania z komentarzem – pełna analiza zadania, opisane kolejne kroki 

prowadz�ce do rozwi�zania wraz z obliczeniami. 
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Przykład 4.  

Podobny tok rozumowania jak w przykładzie 3. Ucze� tak�e umie�cił komentarze  

do rozwi�zania. Pole powierzchni �ciany w kształcie krzy�a oblicza, odejmuj�c od pola 

„du�ej” �ciany pole powierzchni wyci�tych naro�ników (16 cm
2
 – 4 cm

2
 = 12 cm

2
). 
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Przykład 5.  

Kolejna z metod prowadz�cych do obliczenia pola powierzchni �ciany w kształcie krzy�a,  

to podzielenie �ciany na 6 jednakowych prostok�tów (pole powierzchni ka�dego z nich jest 

równe P = 2 cm
2
). 
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Przykład 6.  

Inny sposób obliczenia pola powierzchni �ciany w kształcie „krzy�a” – podział na prostok�ty 

ró�nej wielko�ci. 
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Przykład 7.  

W tym rozwi�zaniu pisz�cy zauwa�a, �e pole powierzchni �ciany w kształcie „krzy�a” mo�na 

obliczy�, dodaj�c do siebie pola powierzchni prostok�ta i kwadratu. W obliczeniach 

uwzgl�dnia pola �cianek, które powstały po usuni�ciu naro�ników. 
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Inn� z metod rozwi�zania zadania to słowne wyja�nienie (niepoparte obliczeniami), �e pole 

powierzchni bryły, po usuni�ciu naro�ników, nie zmieniło si�. (Przykłady 8.-10.) 

Przykład 8.  

Przykład 9.  
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Przykład 10.  
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Przykład 11. 

To nietypowe rozwi�zanie zadania. Zastosowana metoda przedstawia niekonwencjonalne 

my�lenie uczniów. Aby obliczy� pole powierzchni powstałej bryły, ucze� narysował siatk�

sze�cianu, zaznaczył na niej �ciany, które powstały po usuni�ciu naro�ników. Oznacza oraz 

oblicza pola (I i II), które tworz� pole powierzchni bryły. Przejrzysty tok rozumowania. 
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Odpowiedzi cz��ciowo poprawne

Uczniowie prawidłowo obliczali pole powierzchni sze�cianu oraz pole powierzchni �ciany  

w kształcie „krzy�a”. Nie uwzgl�dniali w ko�cowym etapie rozwi�zania zadania pola 

powierzchni �cianek, które s� widoczne po usuni�ciu naro�ników. (Przykłady 12.-14.) 

Przykład 12. 

W prezentowanym rozwi�zaniu ucze� zauwa�a, �e pole powierzchni �ciany w kształcie 

„krzy�a” stanowi ¾ pola powierzchni „du�ej” �ciany (przed usuni�ciem naro�ników). 

Wskazane przez ucznia 24 cm
2
 to nieuwzgl�dnione pole powierzchni �cianek odsłoni�tych po 

wyj�ciu naro�ników. 
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Przykład 13. 

Pole �ciany w kształcie krzy�a obliczone jako suma pól powierzchni czterech prostok�tów P1

oraz kwadratu P2.  

Przykład 14. 
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Przykład 15. 

Poprawna metoda wyznaczenia pola powierzchni powstałej bryły. Pole powierzchni �ciany 

obliczone jako suma powierzchni pól prostok�tów: du�ego (o wymiarach 4 cm i 2 cm) oraz 

dwóch małych (o wymiarach 2 cm i 1 cm). Ucze� poprawnie okre�la liczb� ww. prostok�tów 

składaj�cych si� na cał� brył�, popełnia bł�d przy wyznaczeniu długo�ci boków du�ego 

prostok�ta – zamiast 2 cm podaje 1 cm, st�d bł�d w wyznaczonym polu powierzchni bryły. 

Przykład 16. 

W wielu prezentowanych przez uczniów rozwi�zaniach doprowadzono do ko�ca jedynie 

obliczenia pola powierzchni sze�cianu. Metoda prowadz�ca do wyznaczenia pola powierzchni 

powstałej bryły była bł�dna. 
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Przykład 17. 

Poprawnie wyznaczone pole powierzchni sze�cianu. Dalsze działania nie prowadz�  

do wyznaczenia pola powierzchni bryły. 

Odpowiedzi bł�dne

Przykład 18. 

Uczniowie, obliczaj�c pole powierzchni sze�cianu, stosowali wzór na obj�to��. Bł�dna 

metoda obliczenia pola powierzchni powstałej bryły.
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Przykład 19. 

W prezentowanym rozwi�zaniu ucze� myli liczb� sze�cianów (64 i 56) z kraw�dzi�

sze�cianu.  

Przykład 20. 

Poza bł�dnymi metodami rozwi�zania zadania, uczniowie popełniali bł�dy rachunkowe.  

Przypominamy, �e szczegółowe dane statystyczne, dotycz�ce wszystkich wyników egzaminu 

gimnazjalnego 2014 znajduj� si� na stronie internetowej www.oke.poznan.pl.  


