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Wst�p  

 
W niniejszej publikacji omówiono osi�gni cia z zakresu przedmiotów przyrodniczych 

uczniów, którzy przyst�pili do egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. w szko!ach znajduj�cych 
si  na terenie dzia!ania Okr gowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.  

Dane statystyczne, dotycz�ce wyników egzaminu gimnazjalnego w 2014 r., podano  
w raporcie zamieszczonym na stronie internetowej www.oke.poznan.pl. 

 
 
Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie ze specyficznymi trudno"ciami w uczeniu 

si  (dysleksja) rozwi�zywali zadania w zestawie standardowym (GM-P1-142). Zestaw sk!ada! 
si  z 24 zada# zamkni tych z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka  
i geografia). Dominowa!y zadania wyboru wielokrotnego, w których ucze# wybiera! jedn�  
z podanych odpowiedzi. W siedmiu zadaniach pisz�cy ocenia! podane stwierdzenia lub 
wnioski. Pi $ zada# wymaga!o wybrania odpowiedzi, a nast pnie wskazania uzasadnienia.  
Za poprawne rozwi�zanie zada# gimnazjalista móg! otrzyma$ 28 pkt (100%). 
 

Wyniki uzyskane przez uczniów (w kraju, Okr gu i województwach) za rozwi�zanie 
zada# z zakresu przedmiotów przyrodniczych zestawiono w Tabeli 1. 

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

                 z zakresu przedmiotów przyrodniczych (arkusz standardowy) 

kraj Okr�g 
Województwo 

lubuskie wielkopolskie zachodniopomorskie 

52% 50,63% 50,32% 51,18% 49,57% 

 
Uczniowie w województwie wielkopolskim osi�gn li wyniki wy%sze od "redniego 

wyniku w Okr gu (o oko!o 0,55 p.p.), ale ni%sze od "redniego wyniku w kraju (o 0,82 p.p). 
Gimnazjali"ci w województwie lubuskim i w województwie zachodniopomorskim uzyskali 
wyniki ni%sze od "redniego wyniku w Okr gu (odpowiednio o 0,32 p.p. i o 1,06 p.p.) oraz  
ni%sze od "redniego wyniku w kraju (odpowiednio o 1,68 p.p. i o 2,43 p.p.). 
 

 
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 przyrodniczego gimnazjalistów. 
Wyniki analizowano z podzia!em na przedmioty w odniesieniu do podstawy programowej 
oraz z uwzgl dnieniem: 

& stopnia trudno"ci zada# w oparciu o warto"$ wspó!czynnika !atwo"ci, 
& braku odpowiedzi i wielokrotnych zaznacze# odpowiedzi, 
& wybieralno"ci odpowiedzi. 
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1. Analiza trudno ci zada! 

 

Analiz  jako"ciow� wyników egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych przeprowadzono w oparciu o interpretacj  wspó!czynników 
!atwo"ci/trudno"ci1 poszczególnych zada#. 
Na wykresie 1. przedstawiono warto"ci wspó!czynników !atwo"ci wszystkich zada# z zakresu 
przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka i geografia) w poszczególnych 
województwach. 
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Wykres 1. Wspó"czynniki "atwo#ci zada! sprawdzaj cych wiadomo#ci i umiej$tno#ci 

                   z zakresu przedmiotów przyrodniczych 
 

 
W arkuszu egzaminacyjnym ka%dy przedmiot (biologia, chemia, fizyka i geografia) 

reprezentowany by! przez sze"$ zada# zamkni tych. W tabeli 2. zestawiono dane, dotycz�ce 
stopnia trudno"ci zada# z podzia!em na przedmioty.  

 

                                                
1  Trudno"$ zada# cz "ciej wyra%ana jest wspó!czynnikiem !atwo"ci ni% trudno"ci. 'atwo"$ zadania (p)  
punktowanego 0-1 (0 punktów za b! dn� odpowied( lub jej brak, 1 punkt za podanie poprawnej odpowiedzi) jest 
stosunkiem liczby uczniów, którzy prawid!owo rozwi�zali zadanie, do liczby uczniów, którzy przyst�pili do 
egzaminu. Trudno"$ zadania  (q) to stosunek liczby uczniów, którzy nie rozwi�zali zadania do liczby uczniów, 
którzy przyst�pili do egzaminu. Zwi�zek mi dzy !atwo"ci� i trudno"ci� wyra%a si  wzorem: q = 1 – p. 
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Tabela 2. Stopie! trudno#ci zada! z podzia"em na przedmioty (arkusz standardowy) 

2014 

Przedmiot 

biologia chemia fizyka geografia 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

zadanie L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z 

bardzo trudne 
(0,00-0,19) 

brak brak brak brak 

trudne 
(0,20-0,49) 

4 4 4 66,7% 3 3 3 50,0% 2 3 2 

33
,3

%
 

50
,0

%
 

33
,3

%
 

2 1 3 

33
,3

%
 

16
,7

%
 

50
,0

%
 

umiarkowanie 
trudne 

(0,50-0,69) 
2 2 2 33,3% 3 3 3 50,0% 4 3 4 

66
,7

%
 

50
,0

%
 

66
,7

%
 

4 5 3 

66
,7

%
 

83
,3

%
 

50
,0

%
 

!atwe 
(0,70-0,89) 

brak brak brak brak 

bardzo !atwe 
(0,90-1,00) 

brak brak brak brak 

 
Na podstawie analizy danych umieszczonych w tabeli 2. oraz wykresu 1. mo%na 

zauwa%y$, %e: 
a) zadania,  za  pomoc� których  sprawdzano  wiadomo"ci  i  umiej tno"ci  z  zakresu  biologii, 

okaza!y si  w równym stopniu trudne dla gimnazjalistów we wszystkich województwach; 
najtrudniejsze okaza!o si  zadanie sprawdzaj�ce znajomo"$ procesów biologicznych  
i wymagaj�ce znajomo"ci antagonistycznego dzia!ania insuliny i glukagonu (zadanie 4.), 

b) w"ród zada# z zakresu chemii najtrudniejsze okaza!o si  dla pisz�cych zadanie 
sprawdzaj�ce umiej tno"$ wnioskowania na podstawie fragmentu tabeli rozpuszczalno"ci 
soli i wodorotlenków – wskazanie substancji, której dodanie do wodnych roztworów 
podanych soli wywo!a wytr�cenie osadu (zadanie 9.), 

c) zadania, za pomoc� których sprawdzano wiadomo"ci i umiej tno"ci z zakresu fizyki,  
dla wi kszo"ci uczniów w ka%dym z trzech województw okaza!y si  trudne oraz 
umiarkowanie trudne; dla gimnazjalistów najtrudniejsze okaza!o si  zadanie sprawdzaj�ce 
rozumienie poj $: g sto"$ i ciep!o w!a"ciwe oraz wykorzystanie prawa Archimedesa 
(zadanie 15.),  

d) w"ród zada#, za pomoc� których sprawdzano wiadomo"ci i umiej tno"ci z zakresu 
geografii, przewa%a!y zadania umiarkowanie trudne; dla uczniów we wszystkich 
województwach trudne okaza!o si  wskazanie walorów turystycznych (spo"ród podanych) 
dla regionów turystycznych Polski (zadanie 23.),  

e) poziom osi�gni $ uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych w województwach 
lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim jest porównywalny, 

f) %adne z zada# nie zosta!o wykonane na poziomie zadowalaj�cym,  
g) %adne z zada# nie okaza!o si  dla uczniów bardzo !atwe, !atwe ani bardzo trudne, 
h) naj!atwiejszym zadaniem dla uczniów w Okr gu okaza!o si  zadanie 24. (geografia),  

za pomoc� którego sprawdzano umiej tno"$ analizowania diagramu i oceny 
sformu!owanych wniosków; do wykonania zadania niezb dna by!a tak%e znajomo"$ 
podzia!u politycznego Europy. 
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2. Analiza wskazywanych odpowiedzi   
 

Rozwi�zuj�c zadania zamkni te, uczniowie wskazywali odpowied( spo"ród podanych.  
W"ród populacji gimnazjalistów, przyst puj�cych w tym roku do egzaminu gimnazjalnego, 
wyst�pi!a grupa uczniów, którzy nie zaznaczyli odpowiedzi do zada# lub wskazali ich kilka, 
co w obu przypadkach skutkowa!o uzyskaniem zera punktów. Jak liczne by!y to grupy 
trzecioklasistów w ka%dym województwie, przedstawiono na wykresach 2. i 3. 
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Wykres 2. Procent pisz cych, którzy nie zaznaczyli odpowiedzi do zada! zamkni$tych  

                   z zakresu  przedmiotów przyrodniczych 

 

W tabeli 3. umieszczono dane, dotycz�ce liczby zada# z zakresu przedmiotów przyrodniczych, 
w których gimnazjali"ci nie udzielili odpowiedzi. 
 
Tabela 3. Liczba (procent) zada!, w których nie zaznaczono odpowiedzi – z podzia"em 

                na przedmioty 

2014 

Przedmiot* 

biologia chemia fizyka geografia 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

BO 
(w %) 

L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z 

0,00  
(wszyscy 
udzielili 

odpowiedzi) 
1 - - 

14
,3

%
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0,01-0,05 3 4 4 

42
,8

%
 

57
,1

%
 

57
,1

%
 

3 2 3 

42
,8

%
 

28
,6

%
 

42
,8

%
 

2 3 2 

28
,6

%
 

42
,8

%
 

28
,6

%
 

2 2 2 

28
,6

%
 

28
,6

%
 

28
,6

%
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2014 

Przedmiot* 

biologia chemia fizyka geografia 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

BO 
(w %) 

L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z 

0,06-0,10 3 3 2 
42

,8
%

 

42
,8

%
 

28
,6

%
 

1 3 2 

14
,3

%
 

42
,8

%
 

28
,6

%
 

3 2 1 

42
,8

%
 

28
,6

%
 

14
,3

%
 

5 2 3 

71
,4

%
 

28
,6

%
 

42
,8

%
 

0,11-0,20 - - 1 - - 
14

,3
%

 
3 2 1 

42
,8

%
 

28
,6

%
 

14
,3

%
 

2 2 4 

28
,6

%
 

28
,6

%
 

57
,1

%
 

- 3 2 - 

42
,8

%
 

28
,6

%
 

0,21-0,30 - - - - - - - - 1 - - 

14
,3

%
 

- - - - - - - - - - - - 

* W ka%dym przedmiocie zadania, za rozwi�zanie których ucze# móg! uzyska$ 2 pkt., uj to w rozbiciu na dwa 
podpunkty – !�cznie siedem zada#. 

 
Na wykresie 3. przedstawiono, jak liczne grupy uczniów zaznaczy!y wi cej ni% jedn� 

odpowied(. 
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W tabeli 4. umieszczono dane, dotycz�ce liczby zada# z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych, w których gimnazjali"ci zaznaczyli wi cej ni% jedn� odpowied(. 
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Tabela 4. Liczba (procent) zada!, w których zaznaczono wi$cej ni% jedn  odpowied&  

                – z podzia"em na przedmioty 

2014 

Przedmiot* 

biologia chemia fizyka geografia 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

liczba 

zada! 

% 

zada! 

WO 
(w %) 

L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z L W Z 

Brak 
wielokrotnego 
zaznaczenia 

2 1 2 

28
,6

%
 

14
,3

%
 

28
,6

%
 

1 1 1 

14
,3

%
 

14
,3

%
 

14
,3

%
 

- 1 - - 

14
,3

%
 

- - 1 2 - 

14
,3

%
 

28
,6

%
 

0,01-0,05 3 3 2 

42
,8

%
 

42
,8

%
 

28
,6

%
 

1 1 - 

14
,3

%
 

14
,3

%
 

- 1 1 2 

14
,3

%
 

14
,3

%
 

28
,6

%
 

3 1 - 

42
,8

%
 

14
,3

%
 

- 

0,06-0,10 - 1 1 - 

14
,3

%
 

14
,3

%
 

- 1 1 - 
14

,3
%

 

14
,3

%
 

1 - - 

14
,3

%
 

- - - 1 1 - 

14
,3

%
 

14
,3

%
 

0,11-0,20 - 2 - - 

28
,6

%
 

- 3 4 2 

42
,8

%
 

57
,1

%
 

28
,6

%
 

5 5 3 

71
,4

%
 

71
,4

%
 

42
,8

%
 

2 2 2 

28
,6

%
 

28
,6

%
 

28
,6

%
 

0,21-0,30 2 - 2 

28
,6

%
 

- 

28
,6

%
 

2 - 3 

28
,6

%
 

- 

42
,8

%
 

- - 2 - - 

28
,6

%
 

- - - - - - 

powy%ej 
3,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 

28
,6

%
 

28
,6

%
 

28
,6

%
 

* W ka%dym przedmiocie zadania, za rozwi�zanie których ucze# móg! uzyska$ 2 pkt., uj to w rozbiciu na  dwa 
podpunkty – !�cznie siedem zada#. 

 
Na podstawie analizy wykresów 2. i 3. oraz danych zawartych w tabelach 3. i 4. mo%na 
stwierdzi$, %e: 
a) z zakresu biologii: 

& w województwie lubuskim wszyscy przyst puj�cy do egzaminu rozwi�zali 
zadanie 6.1.; w pozosta!ych zadaniach frakcje opuszcze# odnotowano w ka%dym 
województwie, 

& du%e zró%nicowanie w odnotowanej frakcji opuszcze# wyst�pi!o w zadaniu 6.2. 
(0,02% pisz�cych w województwie lubuskim, 0,05% w województwie 
wielkopolskim i 0,10% w województwie zachodniopomorskim), wymagaj�cym  
od ucznia znajomo"ci regu! dziedziczenia krwi oraz interpretacji informacji 
zawartych w tabeli (dotycz�cych dziedziczenia grup krwi), 

& najwy%sza frakcja opuszcze# wyst�pi!a w zadaniu 1., w którym uczniowie 
wskazywali grup  badawcz� i kontroln� w opisanym do"wiadczeniu (próby 
rozwi�zania zadania nie podj !o 0,12% pisz�cych w województwie 
zachodniopomorskim,  0,10% pisz�cych w województwie lubuskim); zadanie to 
okaza!o si  jednocze"nie trudne dla gimnazjalistów w Okr gu, 

& 0,02% populacji trzecioklasistów w województwie lubuskim, 0,08% pisz�cych  
w województwie  wielkopolskim oraz 0,12% uczniów w województwie 
zachodniopomorskim nie udzieli!o odpowiedzi w zadaniu 6., które by!o 
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naj!atwiejszym zadaniem z zakresu biologii i mia!o znan� uczniom form  zadania 
wyboru wielokrotnego, 

& w ka%dym z trzech województw najwi ksza grupa uczniów (w województwie 
lubuskim – 0,26%, wielkopolskim – 0,19%, zachodniopomorskim – 0,27% 
pisz�cych) zaznaczy!a wi cej ni% jedn� odpowied( w zadaniu 2. oraz w zadaniu 4., 
w których nale%a!o wskaza$ jedn� z podanych odpowiedzi (A lub B, T lub N),  
a nast pnie dobra$ w!a"ciwe uzasadnienie spo"ród podanych;  

b) z zakresu chemii: 
& w ka%dym województwie odnotowano frakcje opuszcze# we wszystkich 

zadaniach, 
& najwy%sz� frakcj  opuszcze# odnotowano w zadaniu 9. (w województwie 

lubuskim – 0,20% uczniów, w województwie wielkopolskim – 0,16% pisz�cych  
i w województwie zachodniopomorskim – 0,21% populacji gimnazjalistów),  
w którym pisz�cy po przeanalizowaniu opisu przebiegu do"wiadczenia oraz 
informacji dotycz�cych rozpuszczalno"ci soli i wodorotlenków (tabela 
rozpuszczalno"ci),  wskazywali substancj , której dodanie wywo!a!o powstanie 
osadu w probówkach zawieraj�cych wodne roztwory ró%nych soli; jednocze"nie 
zadanie 9. okaza!o si  trudne dla gimnazjalistów w Okr gu,  

& drugim, najcz "ciej opuszczanym zadaniem, by!o zadanie 10. (w województwie 
lubuskim – 0,12% uczniów, w województwie wielkopolskim – 0,13% pisz�cych  
i w województwie zachodniopomorskim – 0,15% populacji gimnazjalistów),  
za pomoc� którego sprawdzano umiej tno"$ zapisu równania reakcji mi dzy 
kwasem karboksylowym a alkoholem jednowodorotlenowym; 

& próby rozwi�zania naj!atwiejszego zadania (zadanie 8., za pomoc� którego 
sprawdzano umiej tno"$ korzystania z uk!adu okresowego pierwiastków) nie 
podj !o 0,04% pisz�cych w województwie lubuskim, 0,07% w województwie 
wielkopolskim oraz 0,04% w województwie zachodniopomorskim 

& w ka%dym z trzech województw najwi ksza grupa uczniów zaznaczy!a wi cej  
ni% jedn� odpowied( w zadaniu 7., 10. oraz 11.2. (w województwie lubuskim 
odpowiednio – 0,16%, 0,22% i 0,22% pisz�cych, w województwie wielkopolskim 
odpowiednio – 0,18%, 0,17% i 0,15% uczniów, natomiast w województwie  
zachodniopomorskim odpowiednio – 0,21%, 0,28% oraz 0,21%); w zadaniach 
wymagano wskazania odpowiedzi (A lub B) i dobrania w!a"ciwego uzasadnienia 
spo"ród podanych; 

c) z zakresu fizyki: 
& w ka%dym województwie odnotowano frakcje opuszcze# we wszystkich 

zadaniach, 
& najwy%sza frakcja opuszcze# wyst�pi!a w zadaniu 16. (w województwie lubuskim 

– 0,12% uczniów, w województwie wielkopolskim – 0,15% gimnazjalistów  
i w województwie zachodniopomorskim – 0,17% pisz�cych) oraz w zadaniu 18.  
(w województwie lubuskim – 0,18% uczniów, w województwie wielkopolskim –
0,13% gimnazjalistów oraz w województwie zachodniopomorskim – 0,12% 
pisz�cych); w zadaniach tych ucze# ocenia! wnioski na podstawie wyników 
do"wiadczenia, 

& w zadaniu 13.2., za pomoc� którego sprawdzano umiej tno"$ analizowania 
wykresów i wskazywanie, jakim ruchem porusza si  cia!o, odnotowano 
najwi ksz� dysproporcj  w wielko"ci grup uczniów, którzy nie udzielili 
odpowiedzi (od 0,05% w województwie wielkopolskim do 0,11%  
w województwie zachodniopomorskim), co oznacza, %e w województwie 
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zachodniopomorskim pisz�cy dwa razy cz "ciej nie podejmowali próby 
rozwi�zania zadania ni% uczniowie  w województwie  wielkopolskim, 

& najni%sz� frakcj  opuszcze# odnotowano: 
  w zadaniu 13.1. (w województwie lubuskim – 0,02% uczniów,  

w województwie wielkopolskim – 0,02% gimnazjalistów i w województwie 
zachodniopomorskim – 0,05% pisz�cych), za pomoc� którego sprawdzano 
umiej tno"$ analizy danych, dotycz�cych ruchu cia! i przedstawionych  
w tabelach, 

  w zadaniu 17. (w województwie lubuskim – 0,04% uczniów,  
w województwie wielkopolskim – 0,02% gimnazjalistów i w województwie 
zachodniopomorskim – 0,01% pisz�cych), za pomoc� którego sprawdzano 
rozumienie zale%no"ci mi dzy ci"nieniem, si!� nacisku a polem powierzchni, 
na które dzia!a si!a, 

& równie% w zadaniu 17. w ka%dym z trzech województw najwi ksza grupa uczniów 
zaznaczy!a wi cej ni% jedn� odpowied( (w województwie lubuskim – 0,20%, 
wielkopolskim – 0,20%, zachodniopomorskim – 0,27% pisz�cych); 

d) z zakresu geografii: 
& w ka%dym zadaniu we wszystkich województwach odnotowano frakcj  opuszcze#, 
& najwy%sza frakcja opuszcze# wyst�pi!a w zadaniu 23.1. i 23.2. (w województwie 

lubuskim odpowiednio 0,08% i 0,06%, wielkopolskim – 0,14% i 0,12%, 
zachodniopomorskim – 0,17% i 0,13% pisz�cych); w zadaniu uczniowie 
wskazywali atrakcje turystyczne charakterystyczne dla podanych regionów Polski; 
zadanie 23. okaza!o si  najtrudniejsze dla gimnazjalistów przyst puj�cych  
do egzaminu we wszystkich województwach; 

& w zadaniu 23.1. odnotowano najwi ksz� dysproporcj  w wielko"ci grup uczniów, 
którzy nie udzielili odpowiedzi – od 0,08% w województwie lubuskim do 0,17% 
w województwie zachodniopomorskim, co oznacza, %e pisz�cy w województwie 
zachodniopomorskim ponad dwa razy cz "ciej ni% uczniowie w województwie 
lubuskim nie podejmowali próby rozwi�zania zadania, 

& równie% w zadaniu 23.1. i 23.2. w ka%dym z trzech województw najwi ksza grupa 
uczniów zaznaczy!a wi cej ni% jedn� odpowied( (w województwie lubuskim 
odpowiednio – 3,84% i 3,78%, w województwie wielkopolskim – 3,39% i 3,34%, 
w województwie zachodniopomorskim – 3,18% i 3,12% pisz�cych). 

 
Trudno wskaza$ bezpo"redni wp!yw typu zadania na wielko"$ grupy uczniów, którzy nie 
udzielaj� odpowiedzi. W 2014 r. najwi ksza frakcja opuszcze# wyst�pi!a zarówna  
w zadaniach wyboru wielokrotnego (zadanie 9.) jak i w zadaniach typu prawda-fa!sz oraz 
dobieranie. Trudno"$ zadania wp!ywa na wielko"$ grupy uczniów, którzy nie podejmuj� 
próby rozwi�zania zadania - zadanie najtrudniejsze w ca!ym arkuszu - zadanie 9. (!atwo"$  
w Okr gu 0,36) opu"ci!a najwi ksza grupa uczniów ("rednio co pi�ty pisz�cy). 
Najwi ksza grupa uczniów (oko!o 0,30%) wskazuje wi cej ni% jedn� odpowied(  
w zadaniach, w których nale%y wybra$ jedn� z podanych odpowiedzi (A lub B,  
Tak lub Nie), a nast pnie dobra$ w!a"ciwe uzasadnienie (spo"ród podanych 1., 2. lub 3.). 
Zadania tego typu wyst puj� od wprowadzenia nowego egzaminu gimnazjalnego w roku 
2012; ka%dego roku uczniowie pope!niaj� te same b! dy – wskazuj� wi cej ni% jedn� 
odpowied( lub podane propozycje !�cz� w pary.  

 
 
 



Okr�gowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 

Egzamin gimnazjalny 2014 
Analiza osi�gni ! gimnazjalistów z zakresu przedmiotów przyrodniczych 

 

10 | S t r o n a  
 

W dalszej cz "ci opracowania w analogiczny sposób dokonano analizy stopnia trudno"ci 
zada# oraz wybieranych odpowiedzi z poszczególnych przedmiotów (biologii, chemii, fizyki, 
geografii) w wersji A arkusza egzaminacyjnego (GM-P1-142). 
Przy ka%dym zadaniu 
& podano sprawdzane umiej tno"ci (podstawa programowa), 
& zamieszczono komentarze (dotycz�ce sposobu rozwi�zania zadania oraz niezb dnych 

wiadomo"ci), 
& podano warto"$ wspó!czynnika !atwo"ci (obliczonego dla ca!ej populacji uczniów w danym 

województwie) wraz z interpretacj�. 
Odpowiedzi poprawne zaznaczono kolorem szarym, a w tabelach – pogrubiono.  
 
Aby u!atwi$ analiz  odpowiedzi, jakich udzielali uczniowie, wprowadzono skróty.  
 

Wyja"nienie skrótów stosowanych 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, 
PP oznacza, %e dwa sformu!owania zosta!y ocenione jako 
prawdziwe, 

F  & fa!sz & oznacza, %e ucze# dokona! oceny zdania (wniosku, 
stwierdzenia) i uzna! je za fa!szywe, 
FF oznacza, %e dwa wnioski zosta!y ocenione  
jako fa!szywe. 
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BIOLOGIA 

 
Zestaw zada# z zakresu biologii okaza! si  trudny dla uczniów we wszystkich 

województwach, obj tych dzia!aniem Okr gowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.  
W zale%no"ci od sprawdzanych wiadomo"ci i umiej tno"ci uczniowie na ró%nym poziomie 
rozwi�zywali zadania egzaminacyjne. Wspó!czynniki !atwo"ci zada# przedstawiono   
na wykresie 4. 
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Wykres 4. Wspó"czynniki "atwo#ci zada! sprawdzaj cych wiadomo#ci i umiej$tno#ci 

                  z zakresu biologii 
 

W tabeli 5. umieszczono wykaz wymaga# ogólnych  z zakresu biologii. 
 
Tabela 5. Wymagania ogólne i typ zadania – biologia (arkusz standardowy) 

Numer 

zadania 
Wymagania ogólne (z podstawy programowej) Typ zadania 

1. II. Znajomo"$ metodyki bada# biologicznych. WW 

2. III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. D 

3. IV. Rozumowanie i argumentacja. WW 

4. 
I. Znajomo"$ ró%norodno"ci biologicznej i podstawowych procesów 
biologicznych. 

D 

5. 
I. Znajomo"$ ró%norodno"ci biologicznej i podstawowych procesów 
biologicznych. 

WW 

6. III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. WW 

 
W"ród zada# przewa%a!y zadania wyboru wielokrotnego. Dwa zadania wymaga!y 

wskazania poprawnego doko#czenia zdania (lub odpowiedzi na pytanie) oraz dobrania 
w!a"ciwego uzasadnienia. 
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ZADANIA 
 

Dla uczniów we wszystkich województwach cztery zadania okaza!y si  trudne: 
& dwa sprawdza!y znajomo"$ ró%norodno"ci biologicznej, podstawowych procesów 

biologicznych (zadania 4. i 5.),  
& jedno z zada# dotyczy!o znajomo"$ metodyki bada# biologicznych (zadanie 1.), 
& jedno z zada# wymaga!o umiej tno"ci klasyfikowania podanych organizmów do owadów  

w oparciu o analiz  rysunków i posiadane wiadomo"ci, dotycz�ce cech charakteryzuj�cych 
poszczególne organizmy (zadanie 2.). 

Dla uczniów we wszystkich województwach %adne zadanie nie okaza!o si  bardzo !atwe ani 
!atwe. Gimnazjali"ci najlepiej rozwi�zali zadanie 6. (najwy%szy poziom wykonania zadania 
67% w województwie wielkopolskim), wymagaj�ce znajomo"ci regu! dziedziczenia grup krwi 
cz!owieka. 

 

Zadanie 1. (0-1)  
Eten (etylen) jest hormonem ro"linnym przy"pieszaj�cym dojrzewanie owoców. Wydzielany 
jest na przyk!ad przez niektóre dojrza!e owoce. Aby sprawdzi$, czy jab!ka wydzielaj� eten, 
uczniowie zaplanowali do"wiadczenie z u%yciem niedojrza!ych, zielonych pomidorów  
i dojrza!ych jab!ek, które umieszczono w szklanych s!oikach. W s!oiku I umieszczono 
dojrza!e jab!ka, w s!oiku II niedojrza!e, zielone pomidory, w s!oiku III dojrza!e jab!ka  
i niedojrza!e, zielone pomidory, s!oik IV by! pusty. 
 

 
W którym wierszu tabeli w"a ciwie wskazano prób� badawcz$ i prób� kontroln$  

do do wiadczenia? Wybierz odpowied# spo ród podanych. 
 

 Próba badawcza Próba kontrolna 
A.  III II 
B.  III IV 
C.  II I 
D.  II III 
 
Wymagania ogólne (podstawa programowa):  

I. Znajomo % metodyki bada! biologicznych. 

Wybieralno % odpowiedzi (w %) 

 

Wspó"czynnik "atwo ci (wersja A i B) 

Odpowied( L W Z L W Z 

A. 13,27 13,50 13,57 0,46 0,47 0,46 

B. 47,35 47,29 46,71  

C. 20,51 20,69 20,59 Interpretacja wspó"czynnika "atwo ci 

D. 18,75 18,44 19,00 
Zadanie okaza"o si� dla zdaj$cych 

trudne. 
BO 0,10 0,08 0,12 
WO 0,02 0,00 0,01 
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Komentarz 

Za pomoc� zadania sprawdzano, czy ucze" potrafi na podstawie analizy opisu do#wiadczenia  

wskaza! grup  badawcz� i kontroln�. S� to podstawowe poj cia z zakresu metodyki bada" 
biologicznych. Niespe$na po$owa pisz�cych nie ma problemu ze wskazywaniem grupy 

badawczej i kontrolnej, pozostali nie rozumiej� konieczno#ci wprowadzenia tych grup  
do bada" biologicznych. 

 

 

Zadanie 2. (0-1) 

Na rysunkach przedstawiono trzech przedstawicieli stawonogów. 
 

 
 

Czy zwierz�ta przedstawione na rysunkach nale�� do owadów? Wybierz odpowied   

T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie A, B albo C. 
 

T 

poniewa� 

A. ich cia o wykazuje podzia  na g owotu ów i odw ok. 

N 
B. u owadów obydwie pary skrzyde  maj! podobn! budow".  

C. owady maj! 3 pary odnó�y i jedn! par" czu ków.  

 

Wymagania ogólne (podstawa programowa): 

III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. 

Wybieralno!" odpowiedzi (w %) 

 

Wspó#czynnik #atwo!ci (wersja A i B) 

Odpowied# L W Z L W Z 

TA 42,25 42,93 43,50 0,44 0,43 0,42 

TB 8,93 8,27 8,77  

TC 44,83 44,07 43,18 Interpretacja wspó#czynnika #atwo!ci 
NA 1,34 1,63 1,57 

Zadanie okaza#o si$ dla zdaj�cych 

trudne. 

NB 1,58 2,12 1,95 
NC 0,78 0,75 0,72 
BO 0,02 0,03 0,04 
WO 0,26 0,19 0,27 
 

Komentarz 

Za pomoc� zadania sprawdzano, czy gimnazjali ci potrafi� na podstawie analizy rysunków 
klasyfikowa! organizmy. Prawie 45% pisz�cych w"a ciwie zinterpretowa"o rysunki. Podobnej 

wielko ci grupy pisz�cych poprawnie sklasyfikowa"y podane zwierz#ta jako owady, lecz 
poda"y niew"a ciwe uzasadnienie (A), co mo$e oznacza!, $e trzecioklasi ci nie maj� 

utrwalonych wiadomo ci, dotycz�cych cech charakteryzuj�cych dane grupy organizmów. 
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Zadanie 3. (0-1) 

Pan Karol hoduje w swojej szklarni mi"siste pomidory, jednak w tym roku potencjalne zbiory 
s! zagro�one plag! wciornastków – owadów, które wysysaj! soki ro$lin, co prowadzi do ich 
obumarcia. W tej sytuacji ogrodnik pos u�y  si" „broni! biologiczn!”. Umie$ci  w szklarni 
saszetki z dobroczynkami – roztoczami, które �ywi! si" owadami b"d!cymi szkodnikami 
pomidorów pana Karola. 
 

Któr� zale�no!" mi$dzy organizmami wykorzystuje pan Karol do walki  

ze szkodnikami? Wybierz odpowied  spo!ród podanych. 

 

A. Symbioz".  
B. Drapie�nictwo.  
C. Konkurencj" mi"dzygatunkow!. 
D. Konkurencj" wewn!trzgatunkow!. 
 

Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
IV. Rozumowanie i argumentacja. 

Wybieralno!" odpowiedzi (w %) 

 

Wspó#czynnik #atwo!ci (wersja A i B) 

Odpowied# L W Z L W Z 

A. 12,63 13,15 13,51 0,58 0,57 0,56 

B. 58,48 57,18 56,44  

C. 22,49 23,14 23,82 Interpretacja wspó#czynnika #atwo!ci 
D. 6,34 6,44 6,18 

Zadanie dla zdaj�cych okaza#o si$ 

umiarkowanie trudne. 
BO 0,06 0,07 0,05 
WO 0,00 0,02 0,00 

 

Komentarz 

Do poprawnego wykonania zadania niezb#dna by"a analiza tekstu oraz rozumienie zale$no ci 

mi#dzy organizmami. Ponad 20% pisz�cych nie odró$nia drapie$nictwa od konkurencji 
mi#dzygatunkowej. Nieutrwalone poj#cia biologiczne oraz niedok"adna analiza tekstu 

(Umie�ci  w szklarni saszetki z dobroczynkami – roztoczami, które !ywi" si# owadami 

b#d"cymi szkodnikami pomidorów pana Karola.) mog"y spowodowa!, $e oko"o 40% 

gimnazjalistów wskaza"o b"#dne odpowiedzi.  

 

 

Zadanie 4. (0-1) 

Insulina i glukagon to hormony reguluj!ce poziom cukru we krwi. 
 

Doko%cz zdanie. Wybierz odpowied  A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2. 

 

Insulina  

A. 
obni�a poziom 
cukru we krwi, 

poniewa�  

1. 
powoduje rozpad glikogenu na cz!steczki 
glukozy i wydzielenie jej do krwi.  

B. 
podwy�sza poziom 
cukru we krwi, 

2. 

pobudza komórki w!troby i mi"$ni do 
wch aniania glukozy i przekszta cania jej  
w glikogen.  
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Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
I. Znajomo!" ró�norodno!ci biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.  

Wybieralno!" odpowiedzi (w %) 

 

Wspó#czynnik #atwo!ci (wersja A i B) 

Odpowied# L W Z L W Z 

A1 22,55 23,14 22,97 0,39 0,40 0,40 

A2 43,81 45,12 44,15  

B1 18,95 18,26 17,97 Interpretacja wspó#czynnika #atwo!ci 
B2 14,41 13,25 14,56 

Zadanie okaza#o si$ dla zdaj�cych 

trudne. 
BO 0,02 0,03 0,07 
WO 0,26 0,19 0,28 
 

Komentarz 

Za pomoc� zadania sprawdzano znajomo ! procesów biologicznych. Oko"o 45% pisz�cych 
rozumie mechanizm dzia"ania obu hormonów. Prawie co pi�ty pisz�cy wie, $e rol� insuliny 
jest obni$anie poziomu cukru we krwi, jednak nie potrafi wskaza! mechanizmu dzia"ania. 
 

Zadanie 5. (0-1) 

Jedwabnik morwowy jest jedynym w pe ni udomowionym gatunkiem owada. Jego g!sienice 
przed przepoczwarzeniem prz"d! kokon z jedwabnej nici, który os ania poczwark".  
W porównaniu ze swoim dzikim przodkiem jedwabnik morwowy wytwarza wi"ksze kokony, 
szybciej si" rozwija, utraci  tak�e zdolno$% do lotu oraz l"k przed drapie�nikami, co u atwia 
jego hodowl". 
 
Która z cech jedwabnika morwowego jest efektem doboru naturalnego? Wybierz 

odpowied  spo!ród podanych. 
 

A. Utrata zdolno$ci do lotu.  
B. Zwi"kszenie wielko$ci kokonu.  
C. Wytwarzanie nici jedwabnej. 
D. Zanik l"ku przed drapie�nikami.  
 

Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
I. Znajomo!" ró�norodno!ci biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.  

Wybieralno!" odpowiedzi (w %) 

 

Wspó#czynnik #atwo!ci (wersja A i B) 

Odpowied# L W Z L W Z 

A. 17,89 17,51 18,17 0,42 0,41 0,40 

B. 23,99 24,46 24,91  

C. 41,10 39,87 39,50 Interpretacja wspó#czynnika #atwo!ci 
D. 16,91 18,00 17,33 

Zadanie okaza#o si$ dla zdaj�cych 

trudne. 
BO 0,08 0,09 0,04 
WO 0,04 0,06 0,06 
 

Komentarz 

Za pomoc� zadania sprawdzano znajomo ! poj#! dobór naturalny i dobór sztuczny. 
Gimnazjalista analizowa" krótki tekst, w którym opisano jedwabnika morwowego. Oko"o 60% 

uczniów nie potrafi"o odró$ni! cech, które s� efektem doboru naturalnego od tych, które  
u jedwabników zosta"y wykszta"cone sztucznie. Prawdopodobn� przyczyn� niepowodze% by"a 

niedok"adna analiza informacji zawartych w tek cie (cechy wykszta"cone u jedwabników).
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Zadanie 6. (0-2) 

W tabeli przedstawiono informacje dotycz!ce dziedziczenia grup krwi w pewnej rodzinie. 
 

                                  Allele ojca 
 
Allele matki 

IA IB 

I IAIA IAIB 

i IAi IBi 

 

6.1. Jakie grupy krwi maj� rodzice? Wybierz odpowied  spo!ród podanych.  

 
A. Obydwoje rodzice maj! grup" krwi A.  
B. Ojciec ma grup" krwi A, matka – 0.  
C. Matka ma grup" krwi A, ojciec – AB.  
D. Ojciec ma grup" krwi AB, matka – 0. 
 
6.2. Jakie jest prawdopodobie%stwo urodzenia si$ w tej rodzinie dziecka z grup�  

krwi A? Wybierz odpowied  spo!ród podanych.  

 

A. 25%  B. 50%  C. 75%  D. 100% 
 

Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. 

6.1. 

Wybieralno!" odpowiedzi (w %) 

 

Wspó#czynnik #atwo!ci (wersja A i B) 

Odpowied# L W Z L W Z 

A. 5,90 5,08 5,69 0,75 0,75 0,74 

B. 5,80 5,38 5,73  

C. 73,82 74,57 73,29 Interpretacja wspó#czynnika #atwo!ci 
D. 14,47 14,92 15,24 

Zadanie okaza#o si$ dla zdaj�cych  

#atwe. 
BO 0,00 0,03 0,02 
WO 0,02 0,02 0,02 
6.2. 

Wybieralno!" odpowiedzi (w %) 

 

Wspó#czynnik #atwo!ci (wersja A i B) 
Odpowied# L W Z L W Z 

A. 18,99 18,03 18,34 0,56 0,58 0,56 

B. 57,47 60,52 57,72  

C. 20,43 18,86 21,08 Interpretacja wspó#czynnika #atwo!ci 
D. 3,10 2,52 2,77 

Zadanie okaza#o si$ dla zdaj�cych 

umiarkowanie trudne. 
BO 0,02 0,05 0,10 
WO 0,00 0,01 0,00 
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 Komentarz 

Za pomoc� zadania sprawdzano, czy ucze% potrafi zastosowa! wiedz# dotycz�c� zasad 
dziedziczenia grup krwi u cz"owieka. Informacje niezb#dne do rozwi�zania zadania zosta"y 

podane w tabeli. Gimnazjalista powinien jedynie rozumie! podstawowe poj#cia genetyczne  
i na tej podstawie okre li! genotyp matki i ojca oraz prawdopodobie%stwo urodzenia si# 

dziecka z okre lon� grup� krwi. Ca"e zadanie poprawnie rozwi�za"o 66% uczniów w Okr#gu 
65% pisz�cych w województwie lubuskim, 67% w województwie wielkopolskim oraz 65%  

w województwie zachodniopomorskim).  
Wiedza dotycz�ca genetyki i zagadnie% z ni� zwi�zanych jest wa$na, poniewa$ ucze% b#dzie  

z niej korzysta" w szkole ponadgimnazjalnej, omawiaj�c zagadnienia zwi�zane z in$ynieri� 
genetyczn� czy biotechnologi�. 

 

 

 

 

Podsumowanie 

 

1. Podobnie jak w latach ubieg ych, ró�nice w poziomie wykonania poszczególnych zada& 
przez gimnazjalistów w województwach s! niewielkie – ró�nica mi"dzy najwy�szym  
a najni�szym poziomem wykonania zadania nie przekracza 2 p.p.  
Uczniowie, w województwach obj"tych dzia aniem Okr"gowej Komisji w Poznaniu, 
opanowali wiadomo$ci i umiej"tno$ci z zakresu biologii na porównywalnym poziomie.  

2. Stopie& opanowania umiej"tno$ci poszukiwania, wykorzystania i tworzenia informacji 
sprawdzany by  za pomoc! dwóch zada& (2. i 6.). Poziom wykonania tych zada& w Okr"gu 
ró�ni  si" o oko o 23 p.p. Umiarkowanie trudne dla uczniów jest pozyskanie informacji – 
odczytanie z tabeli, wykresu (zadanie 6. – poziom wykonania zadania – 66% w Okr"gu). 
Je$li uzyskane informacje nale�y przetworzy%, po !czy% z posiadanymi wiadomo$ciami – 
poziom wykonania zadania jest ni�szy (zadanie 2. – 43% w Okr"gu).  

3. Stopie& opanowania znajomo$ci ró�norodno$ci biologicznej i podstawowych procesów 
biologicznych sprawdzano za pomoc! zadania 4. i zadania 5. W Okr"gu poziom 
wykonania ww. zada& jest porównywalny (odpowiednio 40% i 41%). 

4. Jedynie zdanie 6.1. zosta o rozwi!zane na poziomie zadowalaj!cym. Poziom wykonania 
pozosta ych zada& nie przekracza 60%. 

5. Cz"sto pope niane b "dy wynika y prawdopodobnie z nieznajomo$ci terminów i poj"% 
biologicznych oraz niedok adnej, powierzchownej analizy tekstów, tabel, wykresów. 

6. Gdyby uczniowie zaplanowali i przeprowadzili do$wiadczenie sprawdzaj�ce wp"yw 
wybranego czynnika na proces kie"kowania nasion z pewno$ci!  atwiej by oby im 
wskaza% poprawn! odpowied# w zadaniu 1., dotycz!cym próby badawczej i kontrolnej  
w opisanym do$wiadczeniu. 
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CHEMIA 

 

Zadania z zakresu chemii okaza y si" umiarkowanie trudne dla uczniów we wszystkich 
województwach obj"tych dzia aniem Okr"gowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.  
Na podstawie analizy wspó czynników  atwo$ci przedstawionych na wykresie 5., mo�na 
stwierdzi%, �e w zale�no$ci od sprawdzanych wiadomo$ci i umiej"tno$ci, zadania  
dla gimnazjalistów mia y ró�ny stopie& trudno$ci. 
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Wykres 5. Wspó czynniki  atwo�ci zada$ sprawdzaj"cych wiadomo�ci i umiej#tno�ci 

                  z zakresu chemii 

 

W tabeli 6. umieszczono wykaz wymaga& ogólnych z zakresu chemii. 
 
Tabela 6. Wymagania ogólne i typ zadania – chemia (arkusz standardowy) 

Numer 

zadania 
Wymagania ogólne (z podstawy programowej) Typ zadania 

7. 
I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 
III. Opanowanie czynno$ci praktycznych. D 

8. 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwi!zywania 
problemów.  

WW 

9. 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwi!zywania 
problemów. 

WW 

10. 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwi!zywania 
problemów. 

D 

11. 

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwi!zywania 
problemów.  
III. Opanowanie czynno$ci praktycznych. 

PF,D 
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Numer 

zadania 
Wymagania ogólne (z podstawy programowej) Typ zadania 

12. 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwi!zywania 
problemów.  

D 

 

Przewa�a y zadania wymagaj!ce wskazania poprawnego doko&czenia zdania  
(lub odpowiedzi na pytanie) oraz dobrania w a$ciwego uzasadnienia. 

 
ZADANIA 

 
Dla gimnazjalistów we wszystkich województwach trzy zadania okaza y si" trudne, 

wymaga y one bowiem od ucznia zastosowania nabytej wiedzy do rozwi!zania problemu 
(zadanie 9., za pomoc! którego sprawdzano umiej"tno$% wnioskowanie na podstawie analizy 
danych, dotycz!cych rozpuszczalno$ci soli i wodorotlenków; zadanie 10. dotycz!ce 
estryfikacji oraz zadanie 11., za pomoc! którego sprawdzano wiadomo$ci zwi!zane  
z zastosowaniem wska#nika uniwersalnego i fenoloftaleiny). Uczniowie najlepiej rozwi!zali 
zadania, w których sprawdzano umiej"tno$% pozyskiwania, przetwarzania i tworzenia 
informacji (zadania 7., 8., 12.). Najwy�szy poziom wykonania zadania odnotowano dla 
zadania 8. (w województwie lubuskim  i województwie wielkopolskim – 68%,  
w województwie zachodniopomorskim – 65%), za pomoc! którego sprawdzano umiej"tno$% 
korzystania z uk adu okresowego pierwiastków (odczytywanie podstawowych informacji  
o pierwiastkach) oraz znajomo$% poj"% (elektrony walencyjne, izotop). 

 
Zadanie 7. (0-1) 

W tabeli przedstawiono informacje dotycz!ce g"sto$ci wybranych substancji gazowych  
w temperaturze 25°C i pod ci$nieniem 1013 hPa.  
 

Substancja G"sto$% �  
!"#$ 

wodór 0,082 

powietrze 1,185 
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004. 

 

Który rysunek przedstawia w#a!ciwy sposób zbierania 

wodoru? Wybierz odpowied  A albo B i jej 

uzasadnienie 1. albo 2.  
 

 

 

 

 

 

 

A. Rysunek I, poniewa�  
wodór jest gazem 

1. o g"sto$ci wi"kszej od g"sto$ci powietrza.  

B. Rysunek II, 2. o g"sto$ci mniejszej od g"sto$ci powietrza. 
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Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

III. Opanowanie czynno!ci praktycznych. 

Wybieralno!" odpowiedzi (w %) 

 

Wspó#czynnik #atwo!ci (wersja A i B) 

Odpowied# L W Z L W Z 

A1 7,26 7,24 7,82 0,62 0,63 0,62 

A2 21,91 21,46 20,70  

B1 10,43 9,67 10,83 Interpretacja wspó#czynnika #atwo!ci 

B2 60,20 61,41 60,39 
Zadanie okaza#o si$ dla zdaj�cych 

umiarkowanie trudne. 
BO 0,04 0,05 0,06 
WO 0,16 0,18 0,21 
 

Komentarz 

Do poprawnego wykonania zadania niezb#dna by"a analiza informacji podanych w tabeli.  

Na jej podstawie ucze% wybiera" rysunek ilustruj�cy w"a ciwy sposób zbierania wodoru  
i uzasadnia" swój wybór. Umiej#tno ! planowania i przeprowadzania prostych do wiadcze% 

jest wa$na, poniewa$ s� one podstaw� lepszego zrozumienia zjawisk zachodz�cych  
w przyrodzie. Oko"o 63% uczniów w Okr#gu poprawnie wykona"o zadanie. &rednio co 

dziesi�ty ucze% wskaza" rysunek ilustruj�cy w"a ciw� metod#, lecz nie potrafi" jej uzasadni! – 
mo$e to  wiadczy! o braku umiej#tno ci analizy danych i intuicyjnym wybieraniu odpowiedzi. 

 

 

Zadanie 8. (0-1) 

Poni�ej przedstawiono fragment uk adu okresowego pierwiastków.  
 

 
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004. 

 

Której informacji nie mo�na odczyta" z zamieszczonego fragmentu uk#adu okresowego? 

Wybierz odpowied  spo!ród podanych. 
 
A. Naturalny wodór stanowi! 3 izotopy.  
B. Atom magnezu ma 2 elektrony walencyjne.  
C. W j!drze atomu sodu znajduje si" 11 protonów.  
D. Maksymalna warto$ciowo$% chloru wzgl"dem tlenu jest równa 7.  
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Wymagania ogólne (podstawa programowa):  

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwi�zywania problemów. 

Wybieralno!" odpowiedzi (w %) 

 

Wspó#czynnik #atwo!ci (wersja A i B) 

Odpowied# L W Z L W Z 

A. 66,50 66,16 64,25 0,65 0,65 0,64 

B. 5,84 5,78 6,85  

C. 5,50 5,06 5,72 Interpretacja wspó#czynnika #atwo!ci 
D. 22,09 22,88 23,08 

Zadanie okaza#o si$ dla zdaj�cych 

umiarkowanie trudne. 
BO 0,04 0,07 0,04 
WO 0,04 0,05 0,06 
 

Komentarz 

Za pomoc� zadania sprawdzano, czy uczniowie znaj� budow# okresowego pierwiastków  
i potrafi� odczyta! warto ciowo ! wzgl#dem tlenu oraz podstawowe informacje  

o pierwiastkach (symbol, nazw#, liczb# atomow�, mas# atomow�), a nast#pnie zinterpretowa! 
uzyskane informacje (np. ustali! liczb# protonów w atomie danego pierwiastka).  

Do poprawnego wykonania zadania niezb#dna by"a równie$ znajomo ! poj#!: elektrony 
walencyjne, izotop, protony oraz warto ciowo !. Wp"yw na poziom wykonania zadania ma 

równie$ dok"adne czytanie polece%. Oko"o 35% pisz�cych nie opanowa"a sprawdzanych 
wiadomo ci i umiej#tno ci. 

 

Zadanie 9. (0-1) 

W tabeli przedstawiono rozpuszczalno$% soli i wodorotlenków w wodzie. 

 
R – rozpuszczalny, N – nierozpuszczalny 

 
Na podstawie: T. Szymczyk, S. Rabiej, A. Pielesz, J. Desselberger, Tablice chemiczne, Warszawa 2003. 

 
W dwóch probówkach znajduj! si" wodne roztwory soli. 

 
Korzystaj�c z tabeli rozpuszczalno!ci, wybierz spo!ród podanych jedn� substancj$, 

której dodanie poskutkuje wytr�ceniem osadu w ka�dej z tych probówek. 

 

A. KBr   B.  Mg(NO3)2 C. HBr D. NaOH 
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Wymagania ogólne (podstawa programowa):  

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwi�zywania problemów. 

Wybieralno!" odpowiedzi (w %) 

 

Wspó#czynnik #atwo!ci (wersja A i B) 

Odpowied# L W Z L W Z 

A. 7,54 6,81 6,97 0,36 0,36 0,36 

B. 25,08 24,62 25,99  

C. 30,90 31,56 30,79 Interpretacja wspó#czynnika #atwo!ci 
D. 36,28 36,85 36,04 

Zadanie okaza#o si$ dla zdaj�cych 

trudne. 
BO 0,20 0,16 0,16 
WO 0,00 0,00 24,27 
 
Komentarz 

Za pomoc� zadania sprawdzano, czy ucze% potrafi na podstawie analizy informacji, 
dotycz�cych rozpuszczalno ci oraz przebiegu do wiadczenia wskaza! substancj#, która 

dodana do roztworów soli znajduj�cych si# w probówkach wywo"a wytr�cenie si# w nich 
osadu. Oko"o 36% pisz�cych nie mia"o problemu z interpretacj� danych dotycz�cych 

rozpuszczalno ci. Pozostali wskazywali substancje, które rozpuszczaj� si# w podanych 
roztworach, nie wytr�caj� wi#c osadów. Uczniowie nie potrafi� "�czy! faktów, co skutkuje 

b"#dnym rozumowaniem. Prawdopodobnie nie stawiaj� równie$ hipotez, które nast#pnie 
sprawdzaj� do wiadczalnie.  

 

 

Zadanie 10. (0-1) 

Uzupe#nij schemat reakcji estryfikacji. Wybierz spo!ród podanych wzór kwasu 

karboksylowego A albo B oraz wzór alkoholu 1 albo 2. 
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Wymagania ogólne (podstawa programowa):  

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwi�zywania problemów. 

Wybieralno!" odpowiedzi (w %) 

 

Wspó#czynnik #atwo!ci (wersja A i B) 

Odpowied# L W Z L W Z 

A1 14,95 14,03 16,07 0,43 0,47 0,42 

A2 24,55 23,31 24,27  

B1 43,89 46,92 42,18 Interpretacja wspó#czynnika #atwo!ci 
B2 16,27 15,45 17,04 

Zadanie okaza#o si$ dla zdaj�cych 

trudne. 
BO 0,12 0,13 0,15 
WO 0,22 0,17 0,28 
 

Komentarz 

Za pomoc� zadania sprawdzano, czy ucze% potrafi poprawnie zapisa! równanie reakcji 

estryfikacji – wskaza! substraty analizuj�c otrzymane produkty reakcji. Najwy$szy poziom 
wykonania zadania odnotowano w województwie wielkopolskim. Ponad po"owa pisz�cych  

w ka$dym województwie nie wskaza"a poprawnej odpowiedzi – uczniowie prawdopodobnie 
nie rozumiej�, na czym polega reakcja estryfikacji; na lekcjach nie planowano oraz nie 

przeprowadzano do wiadcze%, pozwalaj�cych otrzyma! wskazany ester. 
 

 

Zadanie 11. (0-2) 

W celu identyfikacji wodnych roztworów trzech substancji: NaOH, C6H12O6 oraz 
CH3COOH, zbadano ich odczyn za pomoc! wska#nika uniwersalnego oraz fenoloftaleiny. 
Barwy wska#ników w badanych roztworach zapisano w tabeli. 
 

                                   Roztwór 
 
Wska#nik 

Roztwór nr 1 Roztwór nr 2 Roztwór nr 3 

Wska#nik uniwersalny �ó ty czerwony niebieski 
Fenoloftaleina bezbarwny bezbarwny malinowy 
 

11.1. Oce% prawdziwo!" poni�szych zda%. Wybierz P, je!li zdanie jest prawdziwe, lub F  

– je!li jest fa#szywe. 
 

Do identyfikacji substancji wymienionych w zadaniu wystarczy u�y% 
wska#nika uniwersalnego.  

P F 

Po u�yciu tylko fenoloftaleiny mo�na stwierdzi%, �e w roztworze nr 3 
znajdowa a si" substancja o wzorze C6H12O6.  

P F 

 

11.2. Uzupe#nij zdanie tak, aby opisywa#o ono w#a!ciwo!ci roztworu nr 3. Wybierz 

odpowied  A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2. 
 
Wodny roztwór nr 3 ma odczyn 

A. kwasowy, 
poniewa� w wyniku dysocjacji elektrolitycznej 

zwi"ksza si" w badanym roztworze st"�enie jonów  

1. H +. 

B. zasadowy, 2. OH(. 
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Wymagania ogólne (podstawa programowa):  

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwi�zywania problemów. 

III. Opanowanie czynno!ci praktycznych. 

11.1. 

Wybieralno!" odpowiedzi (w %) 

 

Wspó#czynnik #atwo!ci (wersja A i B) 

Odpowied# L W Z L W Z 

PP 21,65 20,79 22,02 0,49 0,49 0,48 

PF 49,55 50,37 49,04  

FP 20,59 19,40 20,07 Interpretacja wspó#czynnika #atwo!ci 
FF 8,08 9,31 8,72 

Zadanie okaza#o si$ dla zdaj�cych 
umiarkowanie trudne. 

BO 0,02 0,03 0,01 
WO 0,12 0,11 0,15 
11.2. 

Wybieralno!" odpowiedzi (w %) 

 

Wspó#czynnik #atwo!ci (wersja A i B) 

Odpowied# L W Z L W Z 

A1 17,01 17,18 17,51 0,37 0,38 0,36 

A2 18,71 18,69 19,25  

B1 30,50 28,91 30,38 Interpretacja wspó#czynnika #atwo!ci 

B2 33,44 34,97 32,55 
Zadanie okaza#o si$ dla zdaj�cych 

trudne. 
BO 0,12 0,10 0,10 
WO 0,22 0,15 0,21 
 

Komentarz 

Za pomoc� zadania sprawdzano, czy ucze� potrafi stosowa  odpowiednie wska!niki w celu 
identyfikacji roztworów. Aby poprawnie wykona  zadanie, nale"a#o dokona  analizy 

informacji zawartych w tabeli (zmiana barwy po dodaniu wska!nika). Oko#o 50% pisz$cych 
w#a%ciwie zinterpretowa#a podane informacje i oceni#a poprawnie sformu#owane wnioski. 

Druga cz&%  zadania okaza#a si& trudniejsza – %rednio co trzeci ucze� potrafi# okre%li  odczyn 
wskazanego roztworu i w#a%ciwie uzasadni  odpowied!. Oznacza to, "e nie wszyscy pisz$cy 

rozumiej$ proces dysocjacji jonowej. Ca#e zadanie w Okr&gu poprawnie rozwi$za#o 43% 
uczniów (43% pisz$cych w województwie lubuskim, 44% w województwie wielkopolskim oraz 

42% w województwie zachodniopomorskim). 
 

 

 

 

Zadanie 12. (0-1) 

Na zaj�ciach ko a chemicznego Piotr bada  
zale!no"# rozpuszczalno"ci azotanu(V) sodu 
w wodzie od temperatury.  
Na podstawie otrzymanych wyników 
pomiarów sporz$dzi  wykres.  
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Doko cz poni!sze zdania. Wybierz odpowiedzi spo"ród podanych.  

 
Je"li  roztwór  nasycony  w  temperaturze  10  °C  ogrzejemy  do  30  °C,  to  rozpuszczalno"# soli  
zwi�kszy si� o A / B.  
W temperaturze 30 ºC roztwór ten b�dzie C / D.  
 

A. 15 g/100 g wody       C. nasycony  
B. 35 g/100 g wody       D. nienasycony 
 

Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

AC 31,50 31,90 32,31 0,53 0,54 0,52 

AD 55,09 55,02 53,46  

BC 7,38 7,09 8,12 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 
BD 5,84 5,82 5,95 

Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych 
umiarkowanie trudne. 

BO 0,08 0,06 0,04 
WO 0,12 0,10 0,12 
 

Komentarz 

Za pomoc$ zadania sprawdzano znajomo%  poj&  (roztwór nasycony, roztwór nienasycony) 
oraz umiej&tno%  odczytywania informacji przedstawionych na wykresie. Oko#o 55% uczniów 

poprawnie: odczyta#a rozpuszczalno%  z wykresu, obliczy#a ilo%  substancji, któr$ mo"na by#o 
rozpu%ci  w okre%lonych w zadaniu warunkach i okre%li#a powsta#y roztwór jako nienasycony. 

Grupa uczniów (oko#o 30% pisz$cych) odczyta#a informacj& i poprawnie obliczy#a ilo%  
substancji, ale !le okre%li#a rodzaj powsta#ego roztworu (co mo"e oznacza ,  

"e nie zosta#y utrwalone poj&cia roztwór nasycony, roztwór nienasycony).  
 

Podsumowanie 
 

1. Podobnie, jak w latach ubieg ych, ró!nice w poziomie wykonania poszczególnych zada& 
przez gimnazjalistów w województwach s$ niewielkie – ró!nica mi�dzy najwy!szym  
a najni!szym poziomem wykonania zadania nie przekracza w pi�ciu zadaniach 2 p.p.  
(w zadaniu 10. jest równa 5 p.p.; ró!nica mi�dzy poziomem wykonania zadania przez 
uczniów w województwie wielkopolskim i w województwie zachodniopomorskim). 
Uczniowie, w województwach obj�tych dzia aniem Okr�gowej Komisji w Poznaniu, 
opanowali wiadomo"ci i umiej�tno"ci z zakresu chemii na zbli!onym poziomie.  

2. Na najwy!szym poziomie opanowano umiej�tno"# pozyskiwania informacji, która 
sprawdzana by a za pomoc$ trzech zada& (zadania 7., 8., 12.). Poziom wykonania zadania 
7. i zadania 8. w Okr�gu jest równy odpowiednio 63% i 65%. Je"li jednak uzyskane 
informacje nale!y przetworzy# do rozwi$zania problemu z zastosowaniem posiadanej 
wiedzy (zadanie 12.), to poziom wykonania zadania jest ni!szy o oko o 30 p.p. 

3. Uczniowie nie potrafi$ poprawnie zapisywa# równa& reakcji chemicznych, nie potrafi$ 
przenie"# zdobytej wiedzy teoretycznej do sytuacji przedstawionych w zadaniach. 
Pope niaj$ b �dy rachunkowe.  

4. Nie zosta y utrwalone podstawowe poj�cia z zakresu chemii. 
5. Uczniowie nie potrafi$ wnioskowa# na podstawie przedstawionych wyników, nie planuj$ 

do"wiadcze&. 
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FIZYKA 
 

Zadania z zakresu fizyki bada y umiej�tno"ci zwi$zane ze wskazywaniem i wyja"nianiem 
zjawisk wyst�puj$cych w otaczaj$cej rzeczywisto"ci. Wymaga y od ucznia znajomo"ci praw  
i zale!no"ci fizycznych, niezb�dnych do wyja"niania opisanych w zadaniach sytuacji oraz 
sprawdza y umiej�tno"# analizowania przedstawionych w ró!ny sposób informacji (tabele, 
wykresy, tekst popularnonaukowy). 
Na podstawie warto"ci wspó czynników  atwo"ci zada& (przedstawionych na wykresie 6.) 
mo!na  wnioskowa#, !e stopie& opanowania wiadomo"ci i umiej�tno"ci z zakresu fizyki  
jest zró!nicowany. 
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Wykres 6. Wspó�czynniki �atwo ci zada! sprawdzaj"cych wiadomo ci i umiej#tno ci 

                   z zakresu fizyki 
 

W tabeli 7. umieszczono wykaz wymaga& ogólnych z zakresu fizyki. 
 

Tabela 7. Wymagania ogólne i typ zadania – fizyka (arkusz standardowy) 
 

 

Numer 

zadania 
Wymagania ogólne (z podstawy programowej) Typ zadania 

13. 
I. Wykorzystanie wielko"ci fizycznych do opisu poznanych zjawisk 
lub rozwi$zania prostych zada& obliczeniowych. 

WW 

14. 
IV. Pos ugiwanie si� informacjami pochodz$cymi z analizy 
przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych). 

PF 

15. 
I. Wykorzystanie wielko"ci fizycznych do opisu poznanych zjawisk 
lub rozwi$zania prostych zada& obliczeniowych. PF 

16. 
II. Przeprowadzanie do"wiadcze& i wyci$ganie wniosków 
z otrzymanych wyników. 

PF 
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W"ród zada& przewa!a y zadania, w których na podstawie opisu, wykresu lub tabeli uczniowie 
oceniali podane stwierdzenia lub wnioski. 
 

ZADANIA 

 

Dla gimnazjalistów, przyst�puj$cych do egzaminu, dwa zadania okaza y si� trudne: 
' zadanie 15. wymagaj$ce analizy danych przedstawionych w tabeli oraz sprawdzaj$ce 

umiej�tno"# stosowania prawa Archimedesa,  
' zadanie 16. dotycz$ce elektryzowania cia , wymagaj$ce oceny wniosków wynikaj$cych  

z przeprowadzonego do"wiadczenia. 
Naj atwiejsze dla gimnazjalistów okaza o si� zadanie 13., za pomoc$ którego sprawdzano 
umiej�tno"# identyfikowania ruchu cia a na podstawie analizy danych (tabele, wykresy); 
najwy!szy poziom wykonania zadania (59%) odnotowano w województwie lubuskim oraz  
w województwie wielkopolskim. 

 
Zadanie 13. (0-2) 

W tabelach zapisano dane dotycz$ce ruchu prostoliniowego dla dwóch cia : drogi i czasu dla 
cia a C1 oraz pr�dko"ci i czasu dla cia a C2. 
 
 

 
 
13.1. Jakim ruchem poruszaj% si� cia$a C1 i C2? Wybierz odpowied& spo"ród podanych. 
 
A. Obydwa cia a poruszaj$ si� ruchem jednostajnym.  
B. Obydwa cia a poruszaj$ si� ruchem jednostajnie przy"pieszonym.  
C. Cia o C1 porusza si� ruchem jednostajnym, a cia o C2 – ruchem jednostajnie 

przy"pieszonym.  
D. Cia o C1 porusza si� ruchem jednostajnie przy"pieszonym, a cia o C2 – ruchem 

jednostajnym.  
 

Numer 

zadania 
Wymagania ogólne (z podstawy programowej) Typ zadania 

17. 

I. Wykorzystanie wielko"ci fizycznych do opisu poznanych zjawisk 
lub rozwi$zania prostych zada& obliczeniowych. 
III. Wskazywanie w otaczaj$cej rzeczywisto"ci przyk adów zjawisk 
opisywanych za pomoc$ poznanych praw i zale!no"ci fizycznych. 

D 

18. 
II. Przeprowadzanie do"wiadcze& i wyci$ganie wniosków  
z otrzymanych wyników. 

PF 
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13.2. Na wykresach A–D przedstawiono zale!no"ci pr�dko"ci od czasu lub drogi od czasu.  
 

Który wykres jest ilustracj% ruchu cia$a C2? Wybierz odpowied& spo"ród podanych. 

 
A. B. C. D. 

 
Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
I. Wykorzystanie wielko"ci fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwi%zania 

prostych zada  obliczeniowych. 

13.1. 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 14,07 13,60 15,19 0,45 0,46 0,43 

B. 31,00 31,15 32,19  

C. 46,63 47,05 44,43 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 
D. 8,22 8,15 8,13 

Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych 
trudne. 

BO 0,02 0,02 0,05 
WO 0,06 0,02 0,01 
13.2. 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 6,20 5,80 6,44 0,73 0,72 0,71 

B. 72,86 72,36 70,36  

C. 16,57 17,55 18,04 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 

D. 4,26 4,23 5,04 
Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych 

$atwe. 
BO 0,10 0,05 0,11 
WO 0,02 0,00 0,01 
 

Komentarz 

Jedn$ z umiej&tno%ci sprawdzanych podczas egzaminu jest umiej&tno%  analizowania  

i interpretowania informacji podanych w tabelach lub na wykresach. Tego typu prezentacje 
danych dotycz$ g#ównie zagadnie� zwi$zanych z ruchem cia#. Za pomoc$ zadania 

sprawdzano wi&c, czy ucze� w#a%ciwie interpretuje zale"no%  mi&dzy drog$ a czasem i na tej 
podstawie wska"e, jak porusza#y si& opisane cia#a. Analiza danych zawartych w tabeli 

okaza#a si& dla pisz$cych trudniejsza ni" interpretacja wykresów przedstawiaj$cych zale"no%  
drogi od czasu oraz pr&dko%ci od czasu. Ponad 70% pisz$cych wskaza#o w#a%ciwy wykres 

ilustruj$cy ruch cia#a, natomiast niespe#na po#owa potrafi#a na podstawie danych w tabeli 
okre%li  ruch cia#. Interpretacja danych jest istotnym elementem edukacji z zakresu fizyki, 

poniewa" u#atwia wskazywanie zale"no%ci mi&dzy ró"nymi wielko%ciami fizycznymi. Ca#e 
zadanie w Okr&gu poprawnie rozwi$za#o 59% pisz$cych (w województwach: lubuskim oraz 

wielkopolskim – 59%, zachodniopomorskim – 57% uczniów).  
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Zadanie 14. (0-1)  

„Dekonstrukcja bieli”.  
[…] Odcinaj$c si� od "redniowiecznej tradycji optyki, w oski lekarz Guido Scarmiglioni da  
pocz$tek wspó czesnemu wyró!nieniu trzech barw podstawowych, postuluj$c na pocz$tku 
XVII wieku, !e jest pi�# barw: bia a, !ó ta, niebieska, czerwona i czarna, z których mo!na 
zestawi# wszystkie inne.  
Newton, d$!$c do poznania natury "wiat a, odkry , !e odpowiadaj$ce ró!nym barwom 
promienie uzyskane po przej"ciu "wiat a s onecznego przez pryzmat nie s$ nast�pnie 
rozszczepiane przez kolejny pryzmat i nazwa  te nieredukowalne, jednobarwne wi$zki 
"wietlne czystymi albo prostymi. Newton wyró!ni  siedem barw […].  

Na podstawie: J. Karpiuk, Dekonstrukcja bieli, „Wiedza i !ycie”, nr 7/2011. 
 
Na podstawie tekstu oce  prawdziwo"# poni!szych zda . Wybierz P, je"li zdanie jest 

prawdziwe, lub F – je"li jest fa$szywe. 
 

Do"wiadczenia, które przeprowadzi  Newton, potwierdzi y pogl$d 
Scarmiglioniego.  P F 

(wiat o jednobarwne po przej"ciu przez pryzmat nie rozszczepia si�.  P F 

 
Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
IV. Pos$ugiwanie si� informacjami pochodz%cymi z analizy przeczytanych tekstów  

(w tym popularno-naukowych) 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

PP 12,33 11,57 12,97 0,50 0,49 0,51 

PF 13,57 14,25 14,65  

FP 51,23 50,93 51,09 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 
FF 22,65 23,01 20,99 Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych  
BO 0,06 0,08 0,11 umiarkowanie 

trudne. 
trudne. 

umiarkowanie 

trudne. WO 0,16 0,16 0,18 
 

Komentarz 

Za pomoc$ zadania sprawdzano umiej&tno%  analizowania teksu popularnonaukowego.  
Na podstawie dokonanej analizy ucze� ocenia# podane stwierdzenia. 'rednio co drugi 

gimnazjalista poprawie oceni# oba wnioski. Oko#o 25% pisz$cych nie potrafi#a znale!   
w tek%cie informacji dotycz$cej wyniku przeprowadzanych do%wiadcze� – ilo%ci barw 

podstawowych.  Aby poprawnie oceni  drugie zdanie, ucze� musia# wykaza  si& znajomo%ci$ 
poj&  %wiat#o bia#e i %wiat#o jednobarwne, rozumieniem zjawiska za#amania %wiat#a oraz 

rozszczepienia %wiat#a. 'wiat#o bia#e to mieszanina barw, z których ka"da w cia#ach 
przezroczystych (jakim jest pryzmat) rozchodzi si& z inn$ szybko%ci$. W efekcie – po przej%ciu 

przez pryzmat (czyli zmianie o%rodka rozchodzenia si& promienia) ka"da z barw za#amuje si& 
pod innym k$tem – obserwujemy efekt rozszczepienia czyli rozdzielenia %wiat#a bia#ego  

na barwy „sk#adowe”. 'wiat#o jednobarwne – sk#adaj$ce si& tylko z jednej barwy, która 
rozchodzi si& z okre%lon$ szybko%ci$ – po przej%ciu przez pryzmat ulegnie za#amaniu, ale nie 

obserwujemy efektu rozdzia#u na inne barwy (nie ma mieszaniny barw, z których ka"da 
rozchodzi si& z inn$ szybko%ci$). Uczniowie nadal nie potrafi$ selekcjonowa  informacji,  

nie rozumiej$ istoty zjawisk fizycznych i poj&  fizycznych, które powinni stosowa . 
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Zadanie 15. (0-1) 

W tabeli przedstawiono warto"ci ciep a w a"ciwego i g�sto"ci trzech wybranych substancji. 
 
 
 

Substancja 
Ciep o w a"ciwe 

�  
!" # $% 

G�sto"# 

�!"&'% 

woda 4 180 1 000 

rt�# 140 13 534 

gliceryna 2 400 1 258 

 

 
Oce  prawdziwo"# poni!szych zda . Wybierz P, je"li zdanie jest prawdziwe, lub F – je"li  
jest fa$szywe. 

 

Krople gliceryny utrzymuj$ si� na powierzchni wody.  P F 

Dostarczenie tej samej ilo"ci ciep a równym masom rt�ci i wody powoduje 
wi�kszy wzrost temperatury rt�ci ni! wody.  

P F 

 
Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
I. Wykorzystanie wielko"ci fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwi%zania 

prostych zada  obliczeniowych. 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

PP 17,75 18,06 19,32 0,39 0,38 0,37 

PF 22,09 21,62 22,48  

FP 37,74 37,17 36,87 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 
FF 22,19 22,91 21,03 

Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych 

trudne. 
BO 0,08 0,09 0,09 
WO 0,16 0,15 0,21 
 

 

Komentarz 

Najtrudniejsze zadanie z fizyki. Aby poprawnie oceni  zdania, nale"a#o wykorzysta  

informacje podane w tabeli. 'rednio co czwarty gimnazjalista w Okr&gu nie potrafi# 
zastosowa  prawa Archimedesa oraz w#a%ciwie zinterpretowa  danych dotycz$cych  g&sto%ci. 

'wiadczy to o potrzebie utrwalania poj&  fizycznych i wskazywania zjawisk z nimi zwi$zanych 
w otaczaj$cym %wiecie. Co drugi ucze� w Okr&gu ze zrozumieniem pos#uguje si& poj&ciem 

ciep#a w#a%ciwego. W edukacji z zakresu fizyki nale"y po#o"y  nacisk na poprawne 
pos#ugiwanie si& wielko%ciami fizycznymi, znajomo%  zwi$zków mi&dzy nimi oraz poprawn$ 

interpretacj& zale"no%ci. 
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Zadanie 16. (0-1) 

Worek wykonany z folii ponacinano na paski (rysunek 1.), a nast�pnie potarto go we nianym 
szalikiem. Cz�"# pasków wychyli a si� do przodu, a cz�"# – do ty u (rysunek 2.). 

 
Oce  prawdziwo"# poni!szych zda . Wybierz P, je"li zdanie jest prawdziwe, lub F – je"li 

jest fa$szywe. 

 

Paski folii s$siaduj$ce ze sob$ naelektryzowa y si� jednoimiennie.  P F 

Podczas pocierania szalik i folia naelektryzowa y si� jednoimiennie.  P F 

 
Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
II. Przeprowadzanie do"wiadcze  i wyci%ganie wniosków z otrzymanych wyników. 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

PP 15,27 15,37 15,97 0,48 0,48 0,48 

PF 48,85 49,99 48,70  

FP 26,06 24,70 25,35 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 
FF 9,53 9,66 9,67 

Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych 

trudne. 
BO 0,12 0,15 0,17 
WO 0,08 0,13 0,15 
 

 

Komentarz 

Zadanie dotyczy#o prostego do%wiadczenia – elektryzowania cia# przez pocieranie.  
Na podstawie opisu wykonanych czynno%ci i uzyskanych efektów sprawdzano, czy ucze�, 

wykorzystuj$c wiedz& dotycz$c$ tego zjawiska, potrafi poprawnie zidentyfikowa  
naelektryzowanie cia#, co jest niezb&dne do w#a%ciwej oceny zaproponowanych wniosków.  

Ze zjawiskiem elektryzowania cia# oraz wzajemnym oddzia#ywaniem #adunków elektrycznych 
mamy do czynienia na co dzie�, np. czesz$c w#osy grzebieniem, pocieraj$c butami  

o wyk#adzin& z tworzywa sztucznego czy chwytaj$c klamk& u drzwi. W Okr&gu zadanie 
poprawnie rozwi$za#a po#owa pisz$cych. 

W szkole nale"y wykonywa  jak najwi&cej do%wiadcze�, pos#uguj$c si& mo"liwie prostymi 
przedmiotami codziennego u"ytku, aby fizyka by#a traktowana jako narz&dzie (metoda)  

do zrozumienia mechanizmów i zjawisk wyst&puj$cych w "yciu codziennym.  
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Zadanie 17. (0-1) 

Co dzieje si� z ci"nieniem, które cz$owiek wywiera na pod$o!e podczas zmiany pozycji 

cia$a z le!%cej na stoj%c%? Wybierz odpowied& A, B albo C oraz jej uzasadnienie  

1. albo 2. 

 

A. Ro"nie,  

poniewa! 

1. 
ci�!ar cia a si� nie zmieni  w wyniku 
zmiany pozycji.  

B. Maleje, 

2. 
maleje pole powierzchni nacisku cia a  
na pod o!e.  C. Nie zmienia si�, 

 

Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
I. Wykorzystanie wielko"ci fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwi%zania 

prostych zada  obliczeniowych. 

III. Wskazywanie w otaczaj%cej rzeczywisto"ci przyk$adów zjawisk opisywanych za 

pomoc% poznanych praw i zale!no"ci fizycznych. 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A1 4,38 4,06 4,86 0,55 0,54 0,54 

A2 55,29 54,11 53,89  

B1 1,58 1,59 1,55 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 
B2 16,61 17,51 16,86 

Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych  

umiarkowanie trudne. 

C1 20,85 21,37 21,31 
C2 1,06 1,14 1,24 
BO 0,04 0,02 0,01 
WO 0,20 0,20 0,27 
 

 

Komentarz 

Za pomoc$ zadania sprawdzano umiej&tno%  pos#ugiwania si& poj&ciem ci%nienia. Ucze� 
powinien stwierdzi , "e zmiana pozycji cia#a z le"$cej na stoj$c$ nie wywo#uje zmiany ci&"aru 

cz#owieka, ale zmniejsza si& pole powierzchni, na któr$ cz#owiek wywiera nacisk. Oznacza to, 
"e na mniejsze pole powierzchni dzia#a si#a tej samej warto%ci co poprzednio, a wi&c ro%nie 

ci%nienie. Taki tok rozumowania przeprowadzi#o oko#o 55% pisz$cych. Pozostali pope#niali 
b#&dy, których prawdopodobna przyczyna tkwi w braku rozumienia poj&cia ci%nienia oraz  

w nieumiej&tnym pos#ugiwaniu si& proporcjonalno%ci$ prost$. 
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Zadanie 18. (0-1)  

Uczniowie ustawili na stole ig � magnetyczn$ na podstawce. Gdy ig a przyj� a ustalon$ 
pozycj�, rozci$gn�li nad ni$ przewód zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez ig � (patrz 
rysunek). Ko&ce przewodu po $czyli z biegunami ogniwa. Obserwowali zachowanie si� ig y. 
Nast�pnie powtórzyli do"wiadczenie, ale zmienili kierunek przep ywu pr$du elektrycznego  
w obwodzie. W pobli!u uk adu do"wiadczalnego nie by o cia  namagnesowanych. 
 
 

 
 

Oce  prawdziwo"# poni!szych zda . Wybierz P, je"li zdanie jest prawdziwe, lub F – je"li 

jest fa$szywe. 
 

Po po $czeniu ko&ców przewodu z biegunami ogniwa ig a magnetyczna 
odchyli a si� wzgl�dem przewodnika.  

P F 

Zmiana kierunku przep ywu pr$du elektrycznego spowodowa a zmian� 
kierunku wychylenia ig y magnetycznej.  

P F 

 
Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
II. Przeprowadzanie do"wiadcze  i wyci%ganie wniosków z otrzymanych wyników. 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

PP 50,77 51,60 50,54 0,50 0,52 0,51 

PF 15,05 14,26 14,56  

FP 29,28 29,42 29,96 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 
FF 4,56 4,46 4,67 

Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych 
umiarkowanie trudne. BO 0,18 0,13 0,12 

WO 0,16 0,13 0,16 
 

Komentarz 

Umiej&tno%  wnioskowania na podstawie przeprowadzonych do%wiadcze� jest niezb&dna  

w kszta#ceniu z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Opisane w zadaniu do%wiadczenie jest 
jednym z obowi$zkowo przeprowadzanych podczas lekcji fizyki. W wyniku przep#ywu pr$du 

przez przewód wytwarza si& wokó# niego pole magnetyczne i uczniowie musz$ wiedzie ,  
"e dojdzie do wychylenia ig#y magnetycznej od jej pierwotnego u#o"enia wzgl&dem przewodu. 

Oko#o 51% pisz$cych poprawnie oceni#o oba wnioski. Uczniowie, dokonuj$c oceny 
stwierdze�, nie bior$ pod uwag& wszystkich czynników, maj$cych wp#yw na wynik 

do%wiadczenia (zwi$zek mi&dzy kierunkiem przep#ywu pr$du a powstawaniem pola 
magnetycznego, po#o"enie biegunów magnetycznych). 
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Podsumowanie 

 

1. Podobnie, jak w latach ubieg ych, ró!nice w poziomie wykonania poszczególnych zada& 
przez gimnazjalistów w województwach s$ niewielkie – ró!nica mi�dzy najwy!szym  
a najni!szym poziomem wykonania zadania nie przekracza 2 p.p.  
Uczniowie, w województwach obj�tych dzia aniem Okr�gowej Komisji w Poznaniu, 
opanowali wiadomo"ci i umiej�tno"ci z zakresu fizyki na porównywalnym poziomie.  

2. Stopie& opanowania umiej�tno"ci wykorzystywania wielko"ci fizycznych do opisu zjawisk 
sprawdzany by  za pomoc$ trzech zada& (13., 15., 17.). Poziom wykonania zada&  
w Okr�gu jest odpowiednio równy 59%, 38% i 54%. Mo!e to oznacza#, !e gimnazjali"ci 
nie operuj$ sprawnie poj�ciami fizycznymi, nie stosuj$ poprawnie wzorów oraz nie 
rozumiej$ zjawisk fizycznych. 

3. Trudne dla gimnazjalistów jest formu owanie wniosków na podstawie opisu przebiegu 
do"wiadczenia. Nie potrafi$ stawia# hipotez ani planowa# do"wiadcze& s u!$cych do 
weryfikacji postawionych hipotez.  

4. Uczniowie nie pos uguj$ si� biegle j�zykiem fizycznym – trudno"ci sprawia interpretacja 
zwi$zków mi�dzy wielko"ciami fizycznymi. 

5. Uczniowie poprawnie wykonuj$ zadania, za pomoc$ których sprawdzana jest umiej�tno"# 
wskazywania przyk adów zjawisk w otaczaj$cym ich "wiecie, odczytuj$ dane z wykresów 
czy tabel, lecz nie potrafi$  $czy# posiadanych wiadomo"ci i wskazywa# zwi$zków 
przyczynowo-skutkowych. 
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GEOGRAFIA 

 

Za pomoc$ zada& sprawdzano stopie& opanowania dwóch podstawowych umiej�tno"ci: 
a) korzystania z ró!nych %róde  informacji geograficznej – mapa, dane statystyczne, tekst 

%ród owy i fotografie, 
b) identyfikowania zwi$zków i zale!no"ci, wyja"niania zjawisk i procesów. 

Wspó czynniki  atwo"ci zada& przedstawiono na wykresie 7.  
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Wykres 7. Wspó�czynniki �atwo ci zada! sprawdzaj"cych wiadomo ci i umiej#tno ci  

                   z zakresu geografii 

 

W tabeli 8. umieszczono wykaz wymaga& ogólnych z zakresu geografii. 
 
Tabela 8. Wymagania ogólne i typ zadania – geografia (arkusz standardowy) 

Numer 

zadania 
Wymagania ogólne (z podstawy programowej) Typ zadania 

19. III. Stosowanie wiedzy i umiej�tno"ci geograficznych w praktyce. WW 

20. I. Korzystanie z ró!nych %róde  informacji geograficznej.  PF 

21. I. Korzystanie z ró!nych %róde  informacji geograficznej. WW 

22. 
II. Identyfikowanie zwi$zków i zale!no"ci oraz wyja"nianie zjawisk  
i procesów. WW 

23. III. Stosowanie wiedzy i umiej�tno"ci geograficznych w praktyce. WW 

24. I. Korzystanie z ró!nych %róde  informacji geograficznej.  PF 

 

W"ród zada& przewa!a y zadania wyboru wielokrotnego, w jednym zadaniu uczniowie 
oceniali podane stwierdze&.  
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ZADANIA 
 
Dla uczniów we wszystkich województwach trudne okaza o si� zadanie 23., 

wymagaj$ce od trzecioklasistów odtwórczego zastosowania wiadomo"ci – zidentyfikowania 
atrakcji turystycznych w podanych regionach Polski. Najwy!szy poziom wykonania zadania 
odnotowano w województwie wielkopolskim – 38%. Pozosta e zadania okaza y si� dla 
gimnazjalistów we wszystkich województwach umiarkowanie trudne. Za ich pomoc$ 
sprawdzano znajomo"# poj�# geograficznych oraz umiej�tno"# analizowania i interpretowania 
mapy lub schematu.  

 
Zadanie 19. (0-1) 

Na mapie w skali 1:5 000 000 odleg o"# pomi�dzy dwoma miastami wynosi 1 cm. 
 
Doko cz zdanie tak, aby otrzyma# zdanie prawdziwe. Wybierz odpowied& spo"ród 

podanych. 
 
Na mapie, opracowanej w tym samym odwzorowaniu, w skali 1:2 500 000 odleg o"# 
pomi�dzy tymi samymi miastami wynosi 
 
A. 20 cm  B. 2 cm  C. 5 cm  D. 0,5 cm 
 
Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
III. Stosowanie wiedzy i umiej�tno"ci geograficznych w praktyce. 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 29,74 29,75 30,80 0,56 0,56 0,53 

B. 56,07 56,10 53,72  

C. 10,23 10,51 11,64 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 
D. 3,86 3,54 3,78 

Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych 

umiarkowanie trudne. 
BO 0,08 0,10 0,06 
WO 0,02 0,00 0,00 
 

Komentarz 

Za pomoc$ zadania sprawdzano umiej&tno%  pos#ugiwania si& skal$. Trudno%  w zadaniu 
polega#a na podaniu odleg#o%ci w innej skali (zamiast odleg#o%ci w terenie).  

 

Zadanie 20. (0-1)  

Na rysunku przedstawiono o"wietlenie Ziemi.  
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Oce  prawdziwo"# poni!szych zda . Wybierz P, je"li zdanie jest prawdziwe, lub F – je"li 

jest fa$szywe. 

 

Na rysunku przedstawiono o"wietlenie Ziemi w dniu 22 czerwca.  P F 

Na rysunku pokazano moment, gdy na pó kuli pó nocnej i po udniowej dzie& 
i noc trwaj$ po 12 godzin.  P F 

 
Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
I. Korzystanie z ró!nych &róde$ informacji geograficznej. 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

PP 21,53 21,46 21,37 0,48 0,50 0,49 

PF 48,23 49,52 48,32  

FP 21,87 20,76 22,64 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 
FF 8,20 8,06 7,50 Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych. 
BO 0,04 0,05 0,02 

trudne. 
umiarkowanie 

trudne. 
trudne. 

WO 0,14 0,14 0,15 
 

Komentarz 

Do w#a%ciwej oceny zda� niezb&dna by#a analiza rysunku, przedstawiaj$cego o%wietlenie 
Ziemi. Na jej podstawie pisz$cy identyfikowali dzie� w roku, w którym tak o%wietlone s$ 

obszary Ziemi, nast&pnie okre%lali d#ugo%  trwania dnia i nocy na pó#kuli pó#nocnej  
i po#udniowej. Prawie co drugi pisz$cy poprawnie oceni# oba wnioski. Nast&pstwa ruchu 

obiegowego Ziemi (zmiany o%wietlenia planety, d#ugo%  trwania dnia i nocy, wyst&powanie 
pór roku) to zagadnienia wprowadzane w szkole podstawowej w ramach przyrody, dlatego 
nie mo"na uzna  wyniku uczniów za sukces. 

 

Zadanie 21. (0-1) 

Na mapie numerami od I do V oznaczono po o!enie pasm górskich. 

 
 
Zaznacz zestaw, w którym podano oznaczenia pasm górskich o przebiegu 

po$udnikowym. 

 
A. III, IV B. I, III, V  C. V, IV  D. I, II, V 
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Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
I. Korzystanie z ró!nych &róde$ informacji geograficznej. 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 22,91 20,98 21,69 0,56 0,59 0,57 

B. 11,93 10,61 11,38  

C. 8,33 8,43 9,18 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 
D. 56,73 59,82 57,61 

Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych 

umiarkowanie trudne. 
BO 0,06 0,09 0,09 
WO 0,04 0,06 0,06 
 

Komentarz 

Zadanie uczniów polega#o na wskazaniu pasm górskich, które charakteryzuje przebieg 
po#udnikowy, czyli wzd#u" po#udników. 'rednio co drugi  ucze� w Okr&gu wykona# zadanie 

poprawnie, ponad 20% pisz$cych wskazywa#a pasma górskie, które charakteryzuje przebieg 
równole"nikowy (A), co mo"e wskazywa  na brak utrwalonych poj&  geograficznych 

(po#udniki, równole"niki i ich cechy charakterystyczne).  
 

Zadanie 22. (0-1) 

Poni!sze informacje dotycz$ wybranych cech "rodowiska przyrodniczego i gospodarki 
ró!nych krajów europejskich.  
 
1. Pi�trowo"# klimatyczna i ro"linna.  
2. Liczne rzeki i potoki górskie.  
3. S abo rozwini�ta linia brzegowa.  
4. Liczne wiadukty i tunele na szlakach komunikacyjnych.  
5. Du!y udzia  gruntów ornych w strukturze u!ytkowania ziemi.  
 
Wybierz zestaw, w którym podano cechy krajów alpejskich: Austrii i Szwajcarii. 
 
A. 2, 3, 4 B.  1, 2, 5 C. 3, 4, 5 D. 1, 2, 4 
 

Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
I. Korzystanie z ró!nych &róde$ informacji geograficznej. 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 17,97 19,11 20,09 0,51 0,50 0,49 

B. 22,79 21,00 21,25  

C. 9,05 9,59 10,06 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 
D. 50,09 50,11 48,51 Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych 
BO 0,08 0,14 0,09 umiarkowanie 

trudne. 
umiarkowanie 

trudne. trudne. 
WO 0,02 0,05 0,00 
 

Komentarz 

Za pomoc$ zadania sprawdzano znajomo%  cech %rodowiska przyrodniczego i gospodarki 

ró"nych krajów europejskich. Po#owa uczniów nie mia#a problemów ze wskazaniem cech, 
które s$ charakterystyczne dla Austrii i Szwajcarii – #$cz$ ukszta#towanie powierzchni  
z cechami %rodowiska przyrodniczego oraz kierunkiem rozwoju gospodarki. 
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Zadanie 23. (0-1) 

Poni!ej wymieniono wybrane atrakcje turystyczne Polski. 
Zaznacz w ka!dym wierszu tabeli liter�, któr% oznaczono atrakcj� turystyczn% 

charakterystyczn% dla ka!dego z wymienionych regionów. Wybierz odpowiedzi spo"ród 

podanych. 
 
A. Go oborza na *ysej Górze, b�d$ce nast�pstwem wietrzenia mrozowego.  
B. Masyw Giewontu, kojarzony z sylwetk$ "pi$cego rycerza.  
C. Rozleg e górskie  $ki, zwane po oninami, np. Po onina Cary&ska.  
D. (nie!ka (1602 m n.p.m.), z której mo!na podziwia# wspania $ panoram�.  
E. Fantastyczne kszta ty osta&ców wapiennych, np. Maczuga Herkulesa, Ig a Deotymy.  
 

 Krainy geograficzne Atrakcje turystyczne 

23.1. Góry (wi�tokrzyskie A  B  C  D  E  

23.2. Wy!yna Krakowsko-Cz�stochowska A  B  C  D  E 
 

Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
III. Stosowanie wiedzy i umiej�tno"ci geograficznych w praktyce. 

23.1. 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 29,66 32,71 29,09 0,29 0,32 0,28 

B. 15,35 13,81 13,97  

C. 14,45 13,28 14,20 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 
D. 18,93 18,86 22,62 

Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych 

trudne. 
E. 17,69 17,82 16,76 
BO 0,08 0,14 0,17 
WO 3,84 3,39 3,18 
23.2. 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

A. 14,15 12,65 13,08 0,39 0,44 0,39 

B. 12,09 8,98 11,47  

C. 23,75 23,68 25,43 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 
D. 6,68 6,82 7,88 

Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych 

trudne. 
E. 39,50 44,41 38,88 

BO 0,06 0,12 0,13 
WO 3,78 3,34 3,12 
 

Komentarz 

Za pomoc$ zadania sprawdzano wiadomo%ci dotycz$ce walorów turystycznych, 

charakterystycznych dla dwóch regionów geograficznych Polski. 'rednio co trzeci  pisz$cy  
w Okr&gu wskaza# go#oborza na )ysej Górze jako atrakcj& turystyczn$ Gór 'wi&tokrzyskich  

i fantastyczne kszta#ty osta�ców wapiennych jako atrakcj& Wy"yny Krakowsko-
Cz&stochowskiej (ca#e zadanie poprawnie wykona#o 34% pisz$cych w województwie lubuskim 

i zachodniopomorskim, 38% w Wielkopolsce). 
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Zadanie 24. (0-2) 

Na diagramie ko owym przedstawiono procentowy udzia  pa&stw w zanieczyszczaniu wód 
Morza Ba tyckiego zwi$zkami azotu w 2008 r. 
 

 
Na podstawie danych HELCOM 

 

 

 

Oce  prawdziwo"# poni!szych zda . Wybierz P, je"li zdanie jest prawdziwe, lub F – je"li 

jest fa$szywe. 

 

Pa&stwa po o!one na po udnie i wschód od Ba tyku wprowadzaj$ ponad 
po ow� zwi$zków azotu zanieczyszczaj$cych jego wody.  

P F 

Udzia  zwi$zków azotu wprowadzanych do Ba tyku przez ka!de z pa&stw jest 
proporcjonalny do powierzchni tego pa&stwa.  

P F 

 

Wymagania ogólne (podstawa programowa):  
I. Korzystanie z ró!nych &róde$ informacji geograficznej. 

Wybieralno"# odpowiedzi (w %) 

 

Wspó$czynnik $atwo"ci (wersja A i B) 

Odpowied% L W Z L W Z 

PP 4,68 4,33 4,96 0,66 0,68 0,66 

PF 67,46 67,79 66,57  

FP 7,60 7,13 8,30 Interpretacja wspó$czynnika $atwo"ci 
FF 20,11 20,57 19,98 

Zadanie okaza$o si� dla zdaj%cych 

umiarkowanie trudne. 
BO 0,02 0,05 0,05 
WO 0,14 0,13 0,13 
 

Komentarz 

Do wykonania zadania niezb�dne by y wiadomo!ci, dotycz"ce pa#stw po o$onych nad 

Morzem Ba tyckim. Poprawne wykonanie zadania wymaga o oszacowania powierzchni 
pa#stw nadba tyckich oraz zlokalizowania tych, które s" po o$one na po udnie i wschód  

od Ba tyku. Ta wiedza wystarczy a, aby w oparciu o dane przedstawione na diagramie oceni% 
prawdziwo!% podanych zda#. W ka$dym województwie ponad 66% gimnazjalistów wykona o 

zadanie poprawnie. 
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Podsumowanie 

 

1. Podobnie, jak w latach ubieg�ych, ró nice w poziomie wykonania poszczególnych zada! 
przez gimnazjalistów w województwach s" niewielkie – ró nica mi#dzy najwy szym  
a najni szym poziomem wykonania zadania nie przekracza 2 p.p.  
Uczniowie, w województwach obj#tych dzia�aniem Okr#gowej Komisji w Poznaniu, 
opanowali wiadomo$ci i umiej#tno$ci z zakresu geografii na zbli onym poziomie. 
Wielkopolscy uczniowie w wy szym stopniu opanowali wiadomo$ci i umiej#tno$ci  
z geografii ni  ich rówie$nicy w pozosta�ych województwach Okr#gu. 

2. Umiej#tno$% korzystania z informacji sprawdzana by�a za pomoc" trzech zada! (20., 21., 
24.). Poziom wykonania zada! w Okr#gu jest równy odpowiednio: 49%, 58% oraz 67%, 
co oznacza,  e umiej#tno$% korzystania z informacji zosta�a opanowana na zró nicowanym 
poziomie w zale no$ci od stopnia z�o ono$ci zadania (najprostsze okaza�o si# 
interpretowanie informacji przedstawionych na diagramie w zadaniu 24., natomiast 
przetworzenie pozyskanych informacji przy jednoczesnym stosowaniu posiadanej wiedzy 
geograficznej dotycz"cej o$wietlenia Ziemi w ró nych porach roku w zadaniu 20., okaza�o 
si# umiej#tno$ci" opanowan" na ni szym poziomie).  

3. &adne z zada! nie zosta�o wykonanie na poziomie zadowalaj"cym. 
4. Pope�niane b�#dy wynika�y prawdopodobnie z nieznajomo$ci terminów i poj#% 

geograficznych; niektóre z nich zosta�y wprowadzone ju  w szkole podstawowej. 
5. Najwi#cej trudno$ci sprawiaj" zadania wymagaj"ce od ucznia �"czenia posiadanych 

wiadomo$ci z analiz" przedstawionych informacji. 
6. Nale y utrwala% poj#cia z zakresu geografii, wprowadza% %wiczenia dotycz"ce 

zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej do sytuacji nietypowych. 
 
 
Wnioski 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zada! z zakresu przedmiotów przyrodniczych, mo na 
sformu�owa% poni sze wnioski. 
 

( Pozyskanie informacji oraz prosta interpretacja wskazanego tekstu, tabeli czy wykresu 
nie sprawia uczniom trudno$ci. Uczniowie nie potrafi" jednak wykorzysta% 
uzyskanych informacji i na podstawie posiadanych wiadomo$ci wskaza% poprawne 
rozwi"zanie, oceni% wnioski.  

( Uczniowie nie potrafi" selekcjonowa% podanych informacji, co cz#sto prowadzi do 
b�#dnych interpretacji. 

( Uczniowie nie potrafi" poprawnie zinterpretowa% jednostek wielko$ci fizycznych; nie 
posiadaj" umiej#tno$ci przekszta�cania wzorów. 

( Gimnazjali$ci (podobnie jak w latach ubieg�ych) nie potrafi" zastosowa% posiadanych 
wiadomo$ci w sytuacjach wymagaj"cych �"czenia ró nych umiej#tno$ci – operuj" 
ró nymi poj#ciami, definicjami, ale nie potrafi" prze�o y% ich na czynno$ci praktyczne  
(co mo e oznacza%,  e prawa i zasady oraz zjawiska wyst#puj"ce w otaczaj"cym 
$wiecie poznaj" powierzchownie, bez wskazania ich zwi"zku z codziennym  yciem).   

( Uczniowie nie stosuj" poprawnie poznanych terminów. Wprowadzane poj#cia  
z zakresu przedmiotów przyrodniczych (charakterystyczne dla danego przedmiotu  
i niezb#dne do opisywania zjawisk) nie s" w�a$ciwie utrwalone, przez co s" b�#dnie 
(czasami intuicyjnie) stosowane. 



Okr�gowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 

Egzamin gimnazjalny 2014 
Analiza osi"gni�% gimnazjalistów z zakresu przedmiotów przyrodniczych 

 

42 | S t r o n a  
 

( Najwi#cej trudno$ci sprawia wnioskowania na podstawie opisanych do$wiadcze!. 
Gimnazjali$ci nie potrafi" interpretowa% otrzymanych wyników oraz formu�owa%  
na ich podstawie wniosków. Przedmioty przyrodnicze to przedmioty do$wiadczalne, 
bezpo$rednio zwi"zane z  yciem codziennym, dla uczniów s" cz#sto przedmiotami 
abstrakcyjnymi – nie maj" zwi"zku z codzienno$ci", nie pomagaj" zrozumie% zjawisk, 
wyst#puj"cych w otaczaj"cym $wiecie. 

 
Na przestrzeni trzech lat (egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych wprowadzono  
w 2012 r.) nie odnotowano istotnych zmian w zakresie umiej#tno$ci przyrodniczych uczniów.  
S�ab" stron" gimnazjalistów jest umiej#tno$% oceny wyników do$wiadcze! i formu�owanie 
wniosków (biologia, chemia, fizyka). Nie potrafi" równie  wykorzysta% posiadanej wiedzy 
teoretycznej do rozwi"zania zada! (odtwarzaj" wiadomo$ci lecz nie potrafi" ich stosowa%  
do np. analizowania przedstawianych sytuacji).  
 
Nale y w procesie edukacyjnym zwróci% uwag# na: 

( odczytywanie i analizowanie informacji na podstawie ró nych )róde�, 
( wskazywa% zwi"zek omawianych zagadnie! (zjawisk) z  yciem codziennym,  
( utrwala% wprowadzane poj#cia z zakresu przedmiotów przyrodniczych, 
( przeprowadza% eksperymenty i do$wiadczenia (szczególnie te, które zosta�y wskazane 

w podstawie programowej), a na podstawie otrzymanych wyników wdra a% uczniów 
do formu�owania wniosków i oceny rezultatów bada!, 

( utrwala% i rozwija% umiej#tno$ci kszta�towane na ni szym poziomie edukacyjnym  
(np. pos�ugiwanie si# skal"), 

( zwraca% uwag# na dok�adn" analiz# tekstów, wykresów, tabel czy polece!. 

 
 


