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tstęp 

bgzamin z matematóki na poziomie podstawowóm od OMNM roku stał się ponownie 
egzaminem obowiązkowóm dla wszóstkich przóstępującóch do egzaminu maturalnegoK gest 
jednóm z pięciu obowiązkowóch egzaminówI któróch zdanie warunkuje uzóskanie 
świadectwa dojrzałościK Tegoroczni maturzóści przóstąpili do rozwiązówania zadań 
egzaminacójnóch z matematóki na poziomie podstawowóm S maja OMN4 roku o godzinie VMMK  

ka rozwiązanie OR zadań zamkniętóchI S zadań otwartóch krótkiej odpowiedzi oraz P 
zadań otwartóch rozszerzonej odpowiedzi zdającó mieli NTM minutK jaturzóściI którzó 
wóbrali matematókę jako przedmiot dodatkowóI przóstąpili do rozwiązówania zadań 
zawartóch w arkuszu na poziomie rozszerzonóm V maja brK o godzinie VMMK ka rozwiązanie 
jedenastu zadań otwartóch rozszerzonej odpowiedzi zdającó mieli NUM minutK wa poprawne 
rozwiązanie wszóstkich zadańI zarówno w arkuszu na poziomie podstawowómI jak 
i rozszerzonómI można bóło otrzómać maksómalnie RM punktówK Bó zdać egzamin maturalnó 
z matematóki maturzóści musieli uzóskać co najmniej PMB punktówK modczas egzaminu 
na obu poziomach zdającó mogli korzóstać z pomocó określonóch w komunikacie aórektora 
Centralnej homisji bgzaminacójnejW zestawu wzorów matematócznóchI córklaI linijki 
i kalkulatora prostegoK 

t maju bieżącego rokuI do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematóki 
na terenie działania lkręgowej homisji bgzaminacójnej w moznaniuI po raz pierwszó 
przóstąpiło 4S NSO absolwentów szkół ponadgimnazjalnóchNK NRISB absolwentów przóstąpiło 
do egzaminu w województwie lubuskimI a OSIR B zdającóch w lkręgu pochodziło z terenu 
województwa zachodniopomorskiegoK kajwięcejI bo RTIVB maturzóstówI stanowili zdającó 
w województwie wielkopolskimK 

jatematókę jako przedmiot dodatkowó wóbrało w lkręgu SSRT maturzóstówI 
co stanowi N4IPUB zdającóchK kajwięcej zdającóch ESSI4B) przóstąpiło do egzaminu 
w szkołach ponadgimnazjalnóch w tielkopolsceK Absolwenci z województwa 
zachodniopomorskiego stanowili NUIRB zdającóch matematókę na poziomie rozszerzonómK 
kajmniej maturzóstówI bo NRINBI pochodziło z terenu województwa lubuskiegoK  

ptu ośmiu absolwentów szkół lub klas dwujęzócznóch przóstąpiło OP maja brK również 
do egzaminu z matematóki w jęzóku obcómI będącóm drugim jęzókiem nauczaniaW 
RO w jęzóku angielskimI NU w jęzóku francuskim i PU w jęzóku niemieckimK 

bgzamin z matematóki w lkręgu zdało nieco ponad TOB tegorocznóch maturzóstów 
z województw lubuskiegoI wielkopolskiego i zachodniopomorskiegoI którzó przóstąpili 
do niego po raz pierwszóK tónik ten jest niższó w porównaniu do poziomu zdawalności 
egzaminu maturalnego z matematóki w krajuI któró dla wszóstkich zdającóch jest równó 
TRBK t porównaniu do roku OMNP nastąpił spadek zdawalności obowiązkowego egzaminu 
maturalnego z matematóki w lkręgu o NO pKpK kajwóższó odsetek sukcesów odnotowano 
                                                
N aane przedstawione w niniejszóm raporcieI o ile nie zostanie to inaczej określoneI będą 
odnosić się do tej populacjiK 
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w województwie lubuskim J TRB Ew roku OMNP J URITNB)K t tielkopolsce obowiązkowó 
egzamin z matematóki zdało TOIRB Ew roku OMNP J U4IUUB)K kajniższą zdawalność w lkręgu 
Ei w porównaniu do pozostałóch województw w kraju) odnotowano wśród zdającóch z terenu 
województwa zachodniopomorskiego J SVIP B przóstępującóch Ew roku OMNP J UOIOVB)K 

 

lBltIĄwhltY bdwAjIk jATroAikY 

IK lpis zestawów egzaminacójnóch Earkuszó) 

Arkusz egzaminacójnó dla zdającóch obowiązkowó egzamin maturalnó z matematóki 
zawierał OR zadań zamkniętóchI S zadań otwartóch krótkiej odpowiedzi i P zadania otwarte 
rozszerzonej odpowiedziK  

wa poprawne rozwiązanie wszóstkich zadań w arkuszu zdającó mogli uzóskać 
maksómalnie RM punktówK mołowę możliwóch do zdobócia punktów maturzóści mogli 
otrzómać po wóbraniu jednej prawidłowej odpowiedzi z czterech podanóch 
w jednopunktowóch zadaniach zamkniętóchK  

wa prawidłowe rozwiązanie zadań otwartóch krótkiej odpowiedzi zdającó mogli 
uzóskać O4B punktacji za całó arkuszK wa każde z tóch zadań można bóło zdobóć 
maksómalnie O punktóK katomiast zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi umożliwiałó 
zdobócie łącznie NP punktów Edwa zadania punktowane w skali M – 4 pktI jedno w skali M – R 
pkt)K 

Tabela NK zawiera dane dotóczące wagi procentowej punktówI możliwóch 
do uzóskania za wiadomości i umiejętności z poszczególnóch obszarów standardów wómagań 
egzaminacójnóchI sprawdzanóch poprzez zadania zawarte w arkuszu egzaminacójnómK 

Tabela NK munktowó i procentowó udział umiejętności z poszczególnóch obszarów 
standardów wómagań w arkuszu egzaminacójnóm na poziomie 
podstawowóm 

lbszar standardów wómagań egzaminacójnóch iiczba punktów taga w B 

IK tókorzóstanie i tworzenie informacji 4 U 

IIK tókorzóstanie i interpretowanie reprezentacji NU PS 

IIIK jodelowanie matematóczne NM OM 

IsK Użócie i tworzenie strategii NP OS 

sK oozumowanie i argumentacja R NM 

wadania zamknięte sprawdzałó wiedzę i umiejętności z zakresu wszóstkich obszarów 
standardów ze wszóstkich działów matematókiI zawartóch w podstawie programowejK tśród 
zadań zamkniętóch najwięcej bóło tóchI które sprawdzałó umiejętności stosowania prostóchI 
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dobrze znanóch obiektów matematócznóch ENT z OR)K rmiejętności interpretowania tekstu 
matematócznego i formułowania uzóskanóch wóników badałó dwa zadania zamknięteK 
t trzech zadaniach jednopunktowóch wskazanie prawidłowej odpowiedzi wómagało 
umiejętności dobierania modelu matematócznego do prostej sótuacjiI a w trzech innóchJ 
umiejętności tworzenia strategiiK 

wadanie OTK – otwarte krótkiej odpowiedzi – badało umiejętność rozwiązówania 
równania wielomianowego metodą grupowania wórazów z zakresu wókorzóstania i tworzenia 
informacjiK 

wadanie OVK sprawdzało dwie umiejętności z ff obszaru standardów wómagań 
egzaminacójnóchW odczótówanie z wókresu zbioru argumentówI dla któróch funkcja 
przójmuje wartości dodatnie oraz szkicowania wókresu funkcji ( )axfy -=  na podstawie 
wókresu funkcji ( )xfy = K 

rmiejętności z zakresu modelowania matematócznego sprawdzałó zadania PMK i PPK 
t zadaniu PMK należało zliczóć obiektó w opisanóm doświadczeniu losowóm i wóznaczóć 
prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia losowegoI z wókorzóstaniem klasócznej definicji 
prawdopodobieństwaK oozwiązanie zadania PPKI umieszczonego w kontekście praktócznómI 
polegało na zapisaniu zależności międzó danómi w postaci układu równańI którego 
przekształcenie prowadziło do równania kwadratowego z jedną niewiadomąK  

wastosowania strategii wónikającej z treści zadaniaI wómagałó zadania OSKI PO i P4K 
t pierwszóm należało wóznaczóć wzór funkcji kwadratowejK arugie zadanieI które 
sprawdzało umiejętność z fs obszaru standardów wómagań egzaminacójnóchI wómagało 
dostrzeżenia związków miarowóch w graniastosłupie czworokątnóm i wókorzóstania ich 
do obliczenia długości przekątnej tej brółóK mrzó rozwiązówaniu zadania P4K należało 
wókorzóstać własności figur podobnóch do wóznaczenia pola trójkąta prostokątnegoK 

 t rozwiązaniach zadańW OUK Eprzeprowadzenie dowodu algebraicznego 
z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia) oraz zadania PNK Eprzeprowadzenie dowodu 
geometrócznego z wókorzóstaniem związków miarowóch w figurach płaskich) należało 
przeprowadzić proste rozumowanieI które składało się z niewielkiej liczbó krokówK  

wadania zamieszczone w arkuszu egzaminacójnóm z matematóki na poziomie 
podstawowóm sprawdzałó treści ze wszóstkich działów matematókiI zawartóch w podstawie 
programowejK kajwięcej zadań Epo R)I znajdującóch się w arkuszu obowiązkowego egzaminu 
maturalnego z matematókiI dotóczóło liczb rzeczówistóch EzadaniaW OKI 4KI VKI ONKI OOK)I 
funkcji EzadaniaW SKI TKI NMKI OSKI OVK) oraz planimetrii EzadaniaW NOKI NSKI NTKI PNKI P4K)I 
a najmniej – jedno zadanieI obejmowało treści z zakresu trógonometrii Ezadanie N4K)K
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ka wókresie NK przedstawiono podział treści z działów matematókiI któróch dotóczółó 
zadania znajdujące się w arkuszu egzaminacójnóm z matematóki na poziomie podstawowómK 

 

tókres NK   ldsetek zadań w arkuszu egzaminacójnóm z matematóki na poziomie 
podstawowómI które sprawdzałó treści z poszczególnóch działów matematóki 

N4ITN

UIUO

UIUO

N4ITN

RIUU

OIVR

N4ITN

UIUO

UIUO

NNITS

iiczbó rzeczówiste

tórażenia
algebraiczne

oównania i
nierówności

cunkcje

Ciągi liczbowe

Trógonometria

mlanimetria

deometria na
płaszczóźnie
kartezjańskiej

ptereometria

blementó statóstóki
opisowej; teoria

prawdopodobieństwa

 

 

IIK Interpretacja osiągnięć zdającóch 

ao obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematóki przóstąpili wszóscó 
absolwenci szkół ponadgimnazjalnóchI którzó chcieli uzóskać świadectwo dojrzałościK 
ld roku OMNMI w któróm matematóka po raz pierwszó po OS latach stała się obowiązkowóm 
egzaminem maturalnóm dla wszóstkich zdającóchI populacja przóstępującóch do egzaminu 
malejeK aane dotóczące liczebności populacji przóstępującóch do egzaminu maturalnego 
z matematóki na poziomie podstawowóm w latach OMNM – OMN4 w lkręgu oraz 
poszczególnóch jego województwach zawiera tabela OK  
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Tabela OK  iiczbó zdającóch obowiązkowó egzamin maturalnó z matematóki w lkręgu 
oraz w poszczególnóch województwach w latach OMNMJOMN4 

 iiczba zdającóch  

OMNM OMNN OMNO OMNP OMN4 

lkręg R4 UNM RP MO4 RN PPR 4U V44 4S NSO 

tojewództwo lubuskie U RTM U MMN T TTM T RPR T OOO 

tojewództwo 
wielkopolskie PN VVV PN 4OR PM 4U4 OUR4T OS TNR 

tojewództwo 
zachodniopomorskie N4 O4N NP RVU NP MUN NOUSO NO OOR 

 

ldsetek sukcesów osiągniętóch przez przóstępującóch do obowiązkowego egzaminu 
maturalnego z matematóki w lkręgu oraz w województwachW lubuskimI wielkopolskim 
i zachodniopomorskim w latach OMNM – OMN4 przedstawia wókres OK  

tókres OK   wdawalność obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematóki 
w lkręgu oraz w poszczególnóch województwach w latach OMNMJOMN4 
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wdawalność ETRIMB) obowiązkowego egzamin maturalnó z matematóki 
w województwie lubuskim jest równa krajowej i najwóższa w lkręguK t porównaniu 
do roku OMNPI zdawalność w tóm województwie jest niższa o blisko NM pKpK  

t województwie wielkopolskim odsetek sukcesów z egzaminu maturalnego 
z matematóki na poziomie podstawowóm jest niższó od ubiegłorocznej o NOIR pKpK 
wdawalność na poziomie TOIRB oznaczaI że około OTIRB tegorocznóch maturzóstów 
z tielkopolski nie opanowało umiejętności koniecznóch do zdania egzaminuK  

wdawalność egzaminu maturalnego z matematóki na poziomie podstawowóm 
w województwie zachodniopomorskim ESVIPB) od kilku lat jest najniższa w lkręguI a w tóm 
roku również najniższa wśród województw w krajuK  

wróżnicowanie poziomu zdawalności egzaminu widoczne jest  równieżI gdó 
weźmiemó pod uwagę tópó szkółI ukończone przez zdającóchK ka wókresie PK przedstawiono 
poziom zdawalności egzaminu maturalnego z matematóki w lkręgu oraz w poszczególnóch 
województwach z podziałem na tópó szkółK 

tókres PK   wdawalność obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematóki 
w różnóch tópach szkół w latach OMNNJOMN4 
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kajwóższą zdawalność odnotowujemó od lat wśród absolwentów liceów ogólnokształcącóchI 
a najniższą wśród zdającóchI którzó ukończóli szkołó uzupełniająceK  

marametró  statóstóczneI  które  opisują wóniki  uzóskane  przez  zdającóch  na  terenie  
działania lhb w moznaniuI prezentują dane z tabeli nr PK aotóczą one absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnóchI którzó po raz pierwszó przóstępowali do egzaminu maturalnego w maju 
OMN4 rokuK 
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Tabela PK  marametró statóstóczne opisujące wóniki za zadania w arkuszu na poziomie 
podstawowóm 

lbszar iiczba 
zdającóch 

Średni 
wónik 

punktowó 

ldchólenie 
standardowe jedianaN  jodalnaO 

jaksóJ
malnó 
wónik 

jiniJ
malnó 
wónik 

Średni 
wónik 

procentowó 
tspółJ
czónnik 
łatwości dane w B 

hraj PMN RSM O4 O4 4S JJJJJJJJ NMM M 4U JJJJJJJ 

lkręg 4S NSO OOISV OPIPM 4O PM NMM M 4RIPT MI4R 

iP T OOO OPINO OOIVN 44 PM NMM M 4SIOR MI4S 

t OS TNS OOIUS OPIPS 4O PM NMM M 4RITO MI4S 

w NO OOR ONIVO OPIPR 4M PM NMM M 4PIUR MI44 
N) wónik środkowó 
O) wónik najczęściej wóstępującó  
P) i – województwo lubuskieI t – województwo wielkopolskieI w – województwo zachodniopomorskie 

wa rozwiązanie zadań w arkuszu egzaminacójnóm na poziomie podstawowóm 
maturzóści w lkręgu uzóskali średnio 4RIPTB punktów możliwóch do zdobóciaK westaw 
zadań w tóm arkuszu okazał się dla nich trudnó Ewspółczónnik łatwości MI4R)K Średni wónik 
uzóskanó przez zdającóch w lkręgu jest niższó o OIS pKpK od wóniku krajowegoI a o 4IS pKpK 
niższó od najwóższego w krajuI jaki osiągnęli zdającó z województwa małopolskiego ERMB)K  

kajczęściej wpisówanóm na świadectwach dojrzałościI wódanóch przez lhb 
w moznaniuI wónikiem z obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematóki bóło PMBK 
kajniższó wónik EM pkt) uzóskało NR zdającóch EMIMPB liczbó przóstępującóch do egzaminu 
maturalnego z matematóki)K bgzamin unieważniono OO maturzóstom EN – w wojK lubuskimI 
NO  z  czterech  szkół w wojK  wielkopolskim i  V  z  dwóch szkół w wojK  zachodniopomorskim)K  
wa prawidłowe rozwiązanie wszóstkich zadań w arkuszu egzaminacójnómI maksómalną 
liczbę punktów ERM pkt) uzóskało OS4 zdającóch EMIRTB liczbó zdającóch)I w tóm 
R laureatów i finalistów olimpiadó przedmiotowej Epo N z województwW lubuskiego 
i zachodniopomorskiegoI P z wojK wielkopolskiego)K  

tónik wóższó od średniego wóniku krajowego uzóskało 4NIOB zdającóchK kieco 
ponad NUB maturzóstów osiągnęło wóniki na poziomie zadawalającóm EPR i więcej 
punktów)K tartość odchólenia standardowego Ewóższa niż NLU skali punktowania – SIOR pktK) 
wskazuje na duże zróżnicowanie wónikówI co pozótównie świadczó o wiarógodności tóch 
wónikówK jodalna jest niższa od pozostałóch miar tendencji centralnejW średniej 
arótmetócznej i medianóI tóm samóm rozkład wóników uzóskanóch przez zdającóch nie jest 
sómetrócznó Ewókres 4K)K  

 
 

 
 



bgzamin maturalny z matematyki 
jaj 2M14 

 NM

 

tókres 4K   oozkład wóników punktowóch uzóskanóch przez zdającóch egzamin 
na poziomie podstawowóm w lkręgu 

0I0

0IR

NI0

NIR

OI0

OIR

PI0

PIR

4I0

4IR
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iiczba punktów
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en
t l
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ó 
zd
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h

 

oozkład wóników punktowóch tegorocznóch maturzóstów to tzwK rozkład 
dwumodalnóI prawoskośnóK Cechują go dwa wópiętrzeniaW oba ENO pktK i NS pktK) poniżej 
połowó liczbó punktów możliwóch do uzóskania EOR pkt)K ka uwagę zasługuje najwóższe 
wópiętrzenie rozkładu w wartościI oznaczającej minimalną liczbę punktówI konieczną 
do zdania egzaminu ENR pkt)K lkoło RV B maturzóstów rozwiązującóch zadania w arkuszu 
maturalnóm obowiązkowego egzaminu z matematóki osiągnęło wóniki poniżej RMB punktów 
możliwóch do uzóskaniaK 

tszóstkie zadania zamknięte bezbłędnie rozwiązało okK NI4OB tegorocznóch 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnóchI a blisko NIRB uzóskało maksómalną liczbę punktów 
za rozwiązanie wszóstkich zadań otwartóch kiepokoić powinien faktI że ponad S4INB 
punktacji maturzóści zdobóli za zadania zamknięteI a około VISB zdającóch za rozwiązanie 
zadań otwartóch nie otrzómało żadnego punktu Enie podjęło próbó rozwiązania lub 
rozwiązało błędnie)K aaneI dotóczące odsetka zdającóchI którzó nie podjęli próbó rozwiązania 
poszczególnóch zadań otwartóch w arkuszu maturalnóm z matematóki na poziomie 
podstawowómI przedstawia wókres RK  
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tókres RK   mrocent liczbó zdającóchI którzó nie podjęli próbó rozwiązania zadań 

otwartóch w arkuszu na poziomie podstawowóm w lkręgu 
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 zadania otwarte krótkie odpowiedzi 

 zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi 

kajwóższą frakcję opuszczeń miałó zadania sprawdzające umiejętności z zakresu 
s obszaru standardów egzaminacójnóch Erozumowanie i argumentacja)K Blisko POB 
rozwiązującóch zadania w arkuszu na poziomie podstawowóm nie podjęło próbó rozwiązania 
zadania OUKI które polegało na przeprowadzeniu dowodu algebraicznego z wókorzóstaniem 
wzorów skróconego mnożeniaI a ponad OTB zdającóch nie podjęło się rozwiązania zadania 
PNKI wómagającego wókorzóstania związków miarowóch w trójkątach do przeprowadzenia 
dowodu geometrócznegoK mrawie N4B maturzóstów opuściło zadanie P4KI w rozwiązaniu 
którego rozwiązanie należało wókazać się umiejętnością wókorzóstania własności figur 
podobnóch do wóznaczenia pola trójkąta prostokątnegoK kajmniej osób E4B) nie podjęło 
próbó rozwiązania równania wielomianowego EzadK OTK)K Średnia frakcja opuszczeń jest 
równa N4ITB Ewónik porównówalnó ze średnią frakcją opuszczeń zadań z roku OMNP)K 

ppośród przóstępującóch do egzaminu maturalnego z matematóki w poznańskim 
lkręgu prawie RNB uzóskało co najmniej NR punktów za rozwiązanie tólko zadań 
zamkniętóchK ddóbó o zdaniu egzaminu decódowałó tólko punktó uzóskane za rozwiązanie 
zadań otwartóchI wówczas egzamin maturalnó z matematóki w lkręgu zdałobó nieco ponad 
NUISBI w województwachW lubuskim – NUINTBI wielkopolskim – NVBI a w województwie 
zachodniopomorskim – niespełna NTB tegorocznóch maturzóstówK  

tókres SK ilustruje odsetek liczbó zdającóchI którzó otrzómali zero lub maksómalną 
liczbę punktów za rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacójnego z matematókiK 
 

 

 



bgzamin maturalny z matematyki 
jaj 2M14 

 NO

 
tókres SK   mrocent liczbó zdającóchI którzó za rozwiązanie zadań otrzómali zero 

lub maksómalną liczbę punktów Edane dla lkręgu) 

tspółczónniki łatwości uzóskane za poszczególne zadania w arkuszach 
egzaminacójnóch są pomocne do określenia poziomu wiedzó i umiejętności zdającóch 
egzamin maturalnó z matematóki na poziomie podstawowóm oraz wskazania ich mocnóch 
i słabóch stronK moniższe wókresó prezentują współczónniki łatwości zadań zawartóch 
w arkuszu na poziomie podstawowómK  
 
tókres TK   tspółczónniki łatwości dla zadań w arkuszu na poziomie podstawowóm 

Edane dla lkręgu) 
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`



bgzamin maturalny z matematyki 
jaj 2M14 

 NP

 
tókres UK   tspółczónniki łatwości dla rodzajów zadań w arkuszu na poziomie 

podstawowóm Edane dla lkręgu) 
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Arkusz na poziomie podstawowóm okazał się dla tegorocznóch maturzóstów trudnóK 
kajłatwiejszómi dla zdającóch Ewspółczónnik łatwości MIRU) okazałó się zadania zamknięteI 
które bółó umiarkowanie trudneK Żadne z nich nie zostało zakwalifikowane jako bardzo łatweK 
Enie osiągnęło współczónnika łatwości MIVM – NIMM)K Trzó spośród zadań zamkniętóch 
znalazłó się w grupie zadań określanóch jako łatweK wadaniem o najwóższóm współczónniku 
łatwości w tej grupie EMIUT) bóło zadanie ONKI wómagające umiejętności obliczania potęg 
o wókładniku wómiernóm oraz stosowania praw działań na potęgach o takich wókładnikachK 
kajniższó współczónnik w zbiorze zadań łatwóch EMITS) miało zadanie NMKI sprawdzające 
umiejętność wóznaczania miejsca zerowego funkcji kwadratowejK  

pzesnaście zadań zamkniętóch ES4B liczbó tóch zadań) bóło dla zdającóch zadaniami 
umiarkowanie trudnómiI na co wskazują współczónniki łatwości z przedziału MIRM – MISVK 
kajłatwiejszóm w tej klasie zadań Ewspółczónnik łatwości MITS) okazało się zadanie NVKI 
sprawdzające umiejętność wóznaczania związków miarowóch w wielościanachK kajniższó 
współczónnik  łatwości  spośród zadań umiarkowanie trudnóch EMIR4) miałó dwa zadaniaW  
NRK – w rozwiązaniu którego należało wókorzóstać równanie okręgu ( ) ( ) OOO rbyax =-+- I 
oraz ORK – wómagające obliczenia medianó zestawu danóchK  

Trudnómi Ewspółczónnik łatwości MIOM – MI4V) dla zdającóch okazało się sześć 
spośród OR zadań zamkniętóchK t tej grupie zadań najwięcej problemów  tegorocznóm 
maturzóstom sprawiłó zadania Ewspółczónnik łatwości MIOO)W NOK – sprawdzające znajomość 
własności figur podobnóchI OOK – wómagające umiejętności obliczania potęgi o wókładniku 
wómiernómI O4 – w któróm należało zliczóć obiektó w prostej sótuacji kombinatorócznejK 
Bółó to najtrudniejsze zadania spośród wszóstkich zadań zamkniętóchK  
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tspółczónnik łatwości sześciu zadań otwartóch krótkiejI jak i trzech zadań otwartóch 
rozszerzonej odpowiedzi bół równó MIPPK lznacza toI że zadania te okazałó się 
dla tegorocznóch maturzóstów trudneK  

mołowa z sześciu zadań otwartóch krótkiej odpowiedzi okazała się zadaniami 
umiarkowanie trudnómiK kajwóższó współczónnik łatwości EMISP) w tej klasie zadań miało 
zadanie OTKI w któróm należało rozwiązać równanie wielomianowe metodą rozkładu 
na czónnikiK katomiast najtrudniejszóm dla zdającóch w tej grupie zadań okazało się zadanie 
OSK Eze współczónnikiem łatwości MIRM)I polegające na wóznaczeniu wzoru funkcji 
kwadratowejK  

wadanie OVKI sprawdzało umiejętnościW odczótówania z wókresu funkcji zbioru 
argumentówI dla któróch wartości funkcji są nieujemne oraz szkicowania wókresu funkcji 

)E axfy -=  na podstawie wókresu funkcji )Exfy = K ala tegorocznóch maturzóstów 
zadanie to okazało się trudne Ewspółczónnik łatwości MIOR)K  

ppośród zadań otwartóch krótkiej odpowiedzi bardzo trudnómi okazałó się zadaniaI 
w któróch należało wókazać się umiejętnościami z zakresu rozumowania i argumentacjiI czóli 
przeprowadzić dowódW algebraicznó z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia Ezadanie 
OUK – współczónnik łatwości MIMS) i geometrócznóI z wókorzóstaniem związków miarowóch 
w figurach płaskich Ezadanie PNK – współczónnik łatwości MINU)K 

wadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi EPOKI PPK oraz P4K) miałó współczónniki 
łatwościI które klasófikowałó je jako trudne i bardzo trudneK  

wadanie P4K Ewókorzóstać własności figur podobnóch do wóznaczenia pola trójkąta 
prostokątnego) bóło najłatwiejszóm spośród zadań otwartóch rozszerzonej odpowiedzi 
Ewspółczónnik łatwości MI4P)K Blisko NRIRB zdającóch przedstawiło pełne rozwiązanie tego 
zadaniaK lkoło NRISB rozwiązującóch pokonało zasadnicze trudności zadaniaI które polegałó 
na wóznaczeniu długości jednej z krawędzi prostopadłościanuK kiemal OPB maturzóstów nie 
otrzómało żadnego punktu za to zadanieK  

kajniższó współczónnik łatwości EMINN) wśród zadań otwartóch rozszerzonej 
odpowiedzi miało zadanie PPK Ezadanie umieszczone w kontekście praktócznómI prowadzące 
do rozwiązania równania kwadratowego)K kiewiele ponad SB maturzóstów opanowało 
umiejętność modelowania matematócznego i uzóskało za jego rozwiązanie maksómalną 
liczbę punktówK kiespełna NIRB zdającóch rozwiązało zadanie do końcaI lecz z drobnómi 
usterkamiI które nie przekreślałó poprawności rozwiązaniaK monad UPB tegorocznóch 
absolwentów nie poradziło sobie z rozwiązaniem tego zadania Ez czego ponad NNB nie 
podjęło próbó rozwiązania) i nie otrzómało za nie żadnóch punktówK  

kajtrudniejszóm zadaniem w całóm arkuszu bóło zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi 
nr OUI które wómagało przeprowadzenia dowodu algebraicznego z zastosowaniem wzorów 
skróconego mnożeniaK wadanie toI badające umiejętność rozumowania i argumentacjiI 
okazało się bardzo trudne Ewspółczónnik łatwości MIMS)K kiespełna RB rozwiązującóch 
zadania w arkuszu na poziomie podstawowóm opanowało umiejętność przeprowadzenia 
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prostego rozumowania składającego się z niewielkiej liczbó kroków i otrzómało 
za rozwiązanie tego zadania maksómalną liczbę punktówK Blisko VPB maturzóstów nie 
otrzómało za to zadanie żadnego punktuK gednocześnie bóło ono najczęściej opuszczanóm 
przez zdającóchK lkoło PNIRB spośród nich nie podjęło próbó rozwiązania tego zadaniaK 

Wśród P4 zadań w arkuszu egzaminacójnóm z matematóki na poziomie podstawowóm 
nie bóło dla zdającóch zadań bardzo łatwóchI a bardzo trudne bółó trzóK kajwiększą grupęI NV 
zadańI stanowią zadania umiarkowanie trudneK pzesnaście spośród nich to zadania zamknięteI 
a trzó – otwarte krótkiej odpowiedziK aziewięć zadań w tegorocznóm arkuszu to zadania 
trudneI z któróch sześć to zadania zamknięteI jedno – zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi 
oraz dwa zadania otwarte rozszerzonej odpowiedziK Łatwómi dla tegorocznóch maturzóstów 
okazałó się trzó zadania zamknięteK  

pzczegółowe zestawienie zadań ze względu na łatwość zostało podane w tabeli 4K 
i przedstawione na wókresie VK  

Tabela 4K  modział zadań w arkuszu z matematóki na poziomie podstawowóm ze względu 
na łatwość 

 Łatwość zadań 
Eumiejętności) 

Łatwość 
zadania 

wadania  kumer zadania iiczba B ogółu 
Bardzo trudne MIMM J MINV P UIUO OUI PNI PP 

Trudne MIOM J MI4V V OSI4U 4I NOI NUI OOI OPI O4I OVI 
POI P4 

rmiarkowanie trudne MIRM J MISV NV RRIUU 
NI OI PI RI SI TI UI VI NNI 
N4I NRI NSI NTI NVI OMI 
ORI OSI OTI PM 

Łatwe MITM J MIUV P UIUO NMI NPI ON 

Bardzo łatwe MIVM J NIMM M M JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

  oazem P4 NMM   

tókres VK  oozkład zadań w arkuszu z matematóki na poziomie podstawowóm 
ze względu na łatwość 

ŁarTzo WruTne

TruTne

Umiarkowanie 
WruTne

ŁaWwe
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aalsza interpretacja osiągnięć zdającóch zostanie przedstawiona w oparciu o analizę 
poziomu opanowania treści programowóchK aane na wókresie NMK przedstawiają 
współczónniki łatwości zadań w arkuszu egzaminacójnóm według zakresu treści 
programowóchK  
 
tókres NMK   tspółczónniki łatwości dla zadań w arkuszu na poziomie podstawowóm 

według zakresu treści programowóch 

0IRS

0IOV

0IP0

0I4V
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0I40
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0IRN

0I4R
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nierówności

cunkcje
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mlanimetria

deometria na
płaszczóźnie
kartezjańskiej
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blementó statóstóki
opisowej; teoria

prawdopodobieństwa

 

modobnie jak w roku ubiegłómI najłatwiejsze dla zdającóch okazałó się zadaniaI 
w któróch należało wókorzóstać własności ciągów arótmetócznóch i geometrócznóchK  

wadaniaI w któróch należałoW zaplanować i wókonać obliczenia na liczbach 
rzeczówistóchI zastosować pojęcie procentu w obliczeniachI wókorzóstać pojęcie wartości 
bezwzględnej i jej interpretacji geometrócznejI zastosować prawa działań na potęgach 
o wókładnikach wómiernóch oraz zastosować własności logarótmu do wókonania obliczeńI 
bółó dla tegorocznóch maturzóstów umiarkowanie trudneK  

ao tej samej klasó zadańI ze względu na wósokość współczónnika łatwościI zostałó 
również zakwalifikowane zadania z zakresu trógonometrii Ezastosowanie prostóch związków 
międzó funkcjami trógonometrócznómi kąta ostrego do obliczenia wartości wórażenia)I 
geometrii na płaszczóźnie kartezjańskiej Einterpretacja geometróczna układu równań 
liniowóch z dwiema niewiadomómiI badanie równoległości prostóch na podstawie ich 
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równań kierunkowóchI wókorzóstanie równania okręgu) oraz stereometrii Ewóznaczanie 
związków miarowóch w wielościanach i brółach obrotowóch)K 

Trudne dla tegorocznóch maturzóstów bółó zadaniaI sprawdzające wiedzę 
i umiejętności z zakresu wórażeń algebraicznóch Ewókorzóstanie wzorów skróconego 
mnożeniaI obliczanie wartości liczbowej wórażenia wómiernego dla danej wartości zmiennej 
z planimetrii)I rozwiązówania równań i nierównościI funkcji Ewókorzóstanie interpretacji 
współczónnika we wzorze funkcji liniowejI badanie funkcji kwadratowej i wóznaczanie jej 
miejsc zerowóchI odczótówanie z wókresu funkcji zbioru argumentówI dla któróch funkcja 
przójmuje wartości nieujemneI szkicowanie wókresu funkcji )E axfy -=  na podstawie 
wókresu funkcji)K tspółczónniki łatwości z przedziału MIOM J MI4V uzóskałó również zadania 
z planimetriiI w rozwiązaniu któróch należało wókorzóstać własności figur podobnóch 
i związki miarowe w figurach płaskichI w tóm z  zastosowaniem trógonometriiI oraz zadania 
dotóczące statóstóki opisowejI teorii prawdopodobieństwa i kombinatoróki Eobliczanie 
prawdopodobieństwa zdarzenia oraz medianó zestawu danóch)K  

Analizując wóniki zdającóch warto przójrzeć się również poziomowi opanowania 
umiejętności matematócznóch w odniesieniu do standardów wómagań egzaminacójnóchK 
ka wókresie NNK przedstawiono dane dotóczące współczónników łatwości zadań według 
standardów wómagańK 

tókres NNK   tspółczónniki łatwości dla zadań w arkuszu na poziomie podstawowóm 
według standardów wómagań egzaminacójnóch 
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Analiza współczónników łatwości dla zadań w arkuszu egzaminacójnóm 

z matematóki na poziomie podstawowómI sprawdzającóch umiejętności z poszczególnóch 
standardów wómagań egzaminacójnóch pozwala stwierdzićI że umiejętności z żadnego 
ze standardów nie zostałó opanowane w stopniu zadawalającómK kajwóższó współczónnik 
łatwości EMIST) uzóskałó zadaniaI badające umiejętności w zakresie interpretowania tekstu 
matematócznego i formułowania uzóskanóch wónikówK wadaniaI któróch celem bóło 
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sprawdzenie umiejętności zdającóch w zakresie użówania prostóchI dobrze znanóch obiektów 
matematócznóchI bółó umiarkowanie trudneK Trudne okazałó się zadania sprawdzające 
umiejętności w zakresie doboru modelu matematócznego do prostej sótuacji oraz stosowania 
strategiiI która jasno wónika z treści zadaniaK modobnie jak w roku ubiegłómI najsłabiej 
zdającó opanowali umiejętności z s obszaru standardów Erozumowanie i argumentacja)K 
wadania badające te umiejętności okazałó się dla tegorocznóch absolwentów bardzo trudneK 

modczas analizó wóników zdającóch obowiązkowó egzamin maturalnó z matematóki 
na terenie działania lhb w moznaniuI uwagę zwracają różnice w osiągnięciach maturzóstów 
z poszczególnóch tópów szkółK marametró statóstóczne opisujące wóniki uzóskane przez 
maturzóstów z różnóch tópów szkółI przedstawia tabela RK 
 

Tabela RK   marametró statóstóczne opisujące wóniki za zadania w arkuszu na poziomie 
podstawowóm uzóskane przez absolwentów różnóch tópów szkół 

 

N) il – liceum ogólnokształcąceI im – liceum profilowaneI T – technikumI pr – szkołó uzupełniające 
O) wónik środkowó 
P) wónik najczęściej wóstępującó  

 

lbszar Tóp 
szkołóN 

iiczba 
zdającóch 

Średni 
wónik 

punktowó 

ldchólenie 
standardowe jedianaO jodalnaP 

jaksóJ
malnó 
wónik 

jiniJ
malnó 
wónik 

Średni 
wónik 

procentowó 

tspółJ
czónnik 
łatwości 

dane w B  

lkręg 

il OV P4T ORISR OPIUS RM PM NMM M RNIPM MIRN 

im TMU N4INS NRIP4 OS NO UM 4 OUIPO MIOU 

T NR RN4 NTIUV NUIMN PO PM NMM M PRITU MIPS 

pr RVS VIMV VIUO NS NO RS M NUINT MINU 

i 

il 4 4MR OSI4M OPINO RO RM NMM M ROIUM MIRP 

im TO NTI4V OMIMU PO NS UM U P4IVT MIPR 

T O STU NUIOT NUIO4 4 PM VU M PSIR4 MIPT 

pr TM UIRP NMIPS N4 NO RS 4 NTIMS MINT 

t 

il NS RVN OSIO4 OPITM RO PM NMM M ROI4U MIRO 

im RS4 NPIR4 N4INU O4 NO T4 4 OTIMU MIOT 

T V NPP NTIVR NTIV4 P4 PM NMM M PRIVM MIPS 

pr 4PT VINN VITM NS NO RO M NUIOO MINU 

w 

il U PR4 O4IMU O4IOS 4S PM NMM M 4UINS MI4U 

im TO NRISV NSISU PM N4 TM U PNIPV MIPN 

T P TMP NTI4U NUIMM PO PM VU M P4IVS MIPR 

pr UV VI4O NMIMN NS NO 4S O NUIUP MINV 
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kajwiększa różnica widoczna jest międzó wónikami osiągniętómi przez absolwentów 
liceów ogólnokształcącóch i szkół uzupełniającóchK t lkręgu jest ona równa PPIPP pKpK 
oóżnica ta jest mniejsza niż w roku OMNP o SIT pKpK Absolwenci liceów profilowanóch 
uzóskali  wóniki  o  TI4S  pKpK  niższe  niż maturzóści  z  technikówK  ala  absolwentów  liceów  
ogólnokształcącóch arkusz egzaminacójnó okazał się umiarkowanie trudnóI a dla zdającóchI 
którzó ukończóli technikum lub liceum profilowane – trudnóK ala tegorocznóch absolwentów 
szkół uzupełniającóch zadania zawarte w arkuszu egzaminacójnóm z matematóki na poziomie 
podstawowóm okazał się bardzo trudneK kajwóższe średnie wóniki uzóskali zdającó 
posiadającó świadectwa ukończenia liceów ogólnokształcącóchI liceów profilowanóch 
i techników z województwa lubuskiegoK 

ka wókresie NOK przedstawione są wartości współczónników łatwości zadań 
dla zdającóch z poszczególnóch tópów szkółI które świadczą o poziomie trudności zadań 
w arkuszu egzaminacójnóm na poziomie podstawowómK  
 

tókres NOK   tspółczónniki łatwości dla zadań w arkuszu egzaminacójnóm 
na poziomie podstawowómI według tópów szkół Edane dla lkręgu) 
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Analiza danóchI przedstawionóch na wókresieI pozwala zauważyć znaczące 

dósproporcje  w  poziomie  wiedzó  i  umiejętności  absolwentów  różnóch  tópów  szkółI  
przóstępującóch do egzaminu maturalnego z matematóki na poziomie podstawowóm 
w OMN4 rokuK  

oóżnice w poziomie opanowania umiejętnościI sprawdzanóch poprzez zadania 
zawarte w arkuszu obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematókiI uwidaczniają się 
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również podczas analizó współczónników łatwości poszczególnóch rodzajów zadań 
rozwiązówanóch przez absolwentów różnóch tópów szkółK ka wókresie NPK przedstawione są 
wartości współczónników łatwości poszczególnóch rodzajów zadań dla zdającóch 
z poszczególnóch tópów szkółK 

 

tókres NPK   tspółczónniki łatwości dla tópów zadań w arkuszu egzaminacójnóm 
na poziomie podstawowóm według tópów szkół Edane dla lkręgu) 
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 ala absolwentów wszóstkich tópów szkół najłatwiejsze okazałó się zadania 
zamknięteK Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcącóch poradzili sobie najlepiej z tego 
tópu zadaniami Ewspółczónnik łatwości MISP)I choć bółó one dla ich umiarkowanie trudneK 
oównież dla absolwentów techników zadania zamknięte bółó umiarkowanie trudneK ala 
zdającóch z liceów profilowanóch oraz ze szkół uzupełniającóch zadania tego tópu bółó 
trudneK wadania otwarte krótkiej odpowiedzi oraz zadania wómagające poszerzonego 
rozwiązania okazałó się trudne dla absolwentów liceów ogólnokształcącóchK ala kończącóch 
technika zadania otwarte krótkiej odpowiedzi bółó trudneI a dla maturzóstów z liceów 
profilowanóch oraz ze szkół uzupełniającóch – bardzo trudneK wadania otwarte rozszerzonej 
odpowiedzi dla tegorocznóch absolwentów liceów profilowanóchI techników oraz szkół 
uzupełniającóch bółó bardzo trudneK 
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alaAThltY bdwAjIk jATroAikY 

 t OMN4 roku matematókę jako przedmiot dodatkowóI zdawanó na poziomie 
rozszerzonómI wóbrało N4I4B przóstępującóch do obowiązkowego egzaminu maturalnego 
z matematóki w lkręguK t porównaniu z rokiem ubiegłómI odsetek maturzóstówI którzó 
przóstąpili do rozwiązówania zadań egzaminacójnóch z matematóki w arkuszu na poziomie 
rozszerzonómI wzrósł o MIU punktu procentowegoK aane dotóczące liczbó zdającóchI którzó 
przóstąpili do egzaminu maturalnego z matematóki jako przedmiotu dodatkowego w lkręgu 
i poszczególnóch województwach w latach OMNM – OMN4I przedstawia tabela SK 

Tabela SK  iiczbó zdającóch i wóbieralność matematóki jako przedmiotu dodatkowego 
w lkręgu i w poszczególnóch województwach 
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lN S NUO NNIOS S UVT NOIVT S TMV NPIMT S STO NPISM S SRT N4I4 

i VTM NNIPM N MTO NPIPS VTT NOIRT VUN NOIVV N MMV NPIV 

t P VSS NOIPU 4 RNT N4IPR 4 RPT N4IUU 4 4MT NRI4O 4 4NV NSIR 

w N O4S UITP N PMU VIRT N NVR VIN4 N OU4 VIV4 N OOV NMIM 

N)l – lkręgI  i – województwo lubuskieI t – województwo wielkopolskieI w – województwo zachodniopomorskie 
 

 ld momentu wprowadzenia obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematókiI 
z roku na rok wzrasta odsetek wóbierającóch ten przedmiot jako dodatkowóK t OMN4 roku 
matematóka na poziomie rozszerzonóm bóła drugim Epo jęzóku angielskim) najczęściej 
wóbieranóm przedmiotem dodatkowóm w lkręguK kajwiększą popularnością cieszóła się 
matematóka wśród tegorocznóch maturzóstówI wóbierającóch ten przedmiot jako dodatkowóI 
w województwie wielkopolskimK ldsetek ten jest porównówalnó do odsetka maturzóstówI 
wóbierającóch matematókę na poziomie rozszerzonóm w całóm krajuK 

modział populacji zdającóch egzamin maturalnó z matematóki na poziomie 
rozszerzonóm ze względu na tópu szkołóI ukończonej przez maturzóstów przedstawionó 
został na wókresie N4K  
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tókres N4K mopulacja zdającóch egzamin z matematóki na poziomie rozszerzonóm 
w różnóch tópach szkół 

UTIRR%

0INN%
NOIPP% 0I0O%

il im T pr

 
 

Wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnóchI którzó wóbrali matematókę jako 
przedmiot dodatkowó na poziomie rozszerzonóm najliczniejszą grupę stanowili maturzóści 
z liceów ogólnokształcącóchK mrawie dziewięciu na dziesięciu zdającóch matematókę 
na poziomie rozszerzonómI to absolwenci tego tópu szkółK kajmniejszą popularnością 
cieszóła się matematóka wśród przóstępującóch do egzaminu maturalnego w szkołach 
uzupełniającóchK tóbrała ją tólko N osoba w całóm lkręgu w wojK wielkopolskim Ew OMNP 
roku – R osób)K modobnie jak w roku ubiegłóI nieznacznie zmalał odsetek maturzóstów 
z liceów ogólnokształcącóch Eo N pKpK)I przóstępującóch do tego egzaminuI na rzecz 
absolwentów techników ENNIPMB w roku poprzednim)K piedem osób Ew OMNP roku – 
dziewięć)I które ukończóło licea profilowaneI zdecódowało się na rozwiązówanie zadań 
w arkuszu maturalnóm na poziomie rozszerzonómK  

IK lpis zestawów egzaminacójnóch Earkuszó) 

Tegorocznó arkusz egzaminacójnó z matematóki na poziomie rozszerzonóm zawierał 
NN zadań otwartóch rozszerzonej odpowiedziI któróch rozwiązanie wómagało od zdającóch 
opanowania wiadomości i umiejętności określonóch w standardach wómagań 
egzaminacójnóchI zarówno dla poziomu podstawowegoI jak i rozszerzonegoK 

oozwiązując zadania z zestawu egzaminacójnego maturzóści musieli wókazać się 
umiejętnościami z zakresu czterech standardów wómagań egzaminacójnóchW wókorzóstanie 
i interpretowanie reprezentacjiI modelowanie matematóczneI użócie i stosowanie strategii 
oraz rozumowanie i argumentacjaK  
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Tabela TK zawiera dane dotóczące wag procentowóch punktówI możliwóch 
do uzóskania za wiadomości i umiejętności z poszczególnóch obszarów standardów wómagań 
egzaminacójnóchI sprawdzane w arkuszu egzaminacójnóm na poziomie rozszerzonómK  

Tabela TK  munktowó i procentowó udział umiejętności z poszczególnóch obszarów 
standardów wómagań w  arkuszu egzaminacójnóm poziomu rozszerzonego 

 

t arkuszu egzaminacójnóm najwięcej E4) bóło zadańI które sprawdzałó umiejętności 
z zakresu ff standardu wómagań egzaminacójnóchK rmiejętności takich wómagało 
rozwiązanie zadańW 

· NKI w któróm należało wókorzóstać pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretacji 
geometrócznej do wóznaczenia zbioru wartości danej funkcjiI 

· PKI polegającego na rozwiązaniu równania trógonometrócznegoI 

· TKI sprawdzającego umiejętność badaniaI czó danó ciąg jest arótmetócznó czó 
geometrócznó oraz zastosowania własności ciągu arótmetócznego i własności ciągu 
geometrócznego do wóznaczenia wórazu pierwszego ciąguI 

· NNKI które wómagało zbudowania odpowiedniego modelu probabilistócznego 
i zastosowania twierdzenieI znanego jako klasóczna definicja prawdopodobieństwaI 
do obliczenia prawdopodobieństwa zdarzeniaK 

 
Trzó zadania ERKI  VK  i  NMK) sprawdzałó umiejętność budowania modelu matematócznego 

danej sótuacjiI z uwzględnieniem ograniczeń i zastrzeżeńK t pierwszóm z nichI dostrzeżenie 
związków miarowóch w trójkątachI pozwalało na wóznaczenie stosunku ich pól powierzchniK 
arugie to zadanieI które wómagało wókorzóstania związków miarowóch w ostrosłupie 
do obliczenia jego objętościK t rozwiązaniu trzeciego zaś należało zastosować twierdzenie 
o pierwiastkach wómiernóch wielomianu o współczónnikach całkowitóch do wóznaczenia 
wszóstkich całkowitóch wartości parametru mI spełniającóch warunki zadaniaK 

rmiejętność analizó treści zadania i tworzenia strategii jego rozwiązania sprawdzałó 
dwa zadaniaW OKI które polegało na badaniu funkcji kwadratowejI oraz UKI w któróm należało 
wóznaczóć równanie stócznej do okręgu opisanego na sześciokącieI przechodzące przez jeden 
z wierzchołków wielokątaK   

lbszar standardów wómagań egzaminacójnóch iiczba punktów taga w B 

IK tókorzóstanie i tworzenie informacji JJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ 

IIK tókorzóstanie i interpretowanie reprezentacji NU PS 

IIIK jodelowanie matematóczne NS PO 

IsK Użócie i tworzenie strategii NM OM 

sK oozumowanie i argumentacja S NO 
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oównież dwa zadania badałó umiejętność tworzenia łańcucha argumentów 
i uzasadniania ich poprawnościK wadanie 4K polegało na przeprowadzeniu dowodu 
twierdzeniaI związanego z działaniami na wórażeniach wómiernóchK katomiast 
w rozwiązaniu zadaniu SK zdającó musieli wókazaćI że danó trójkąt jest rozwartokątnó 
iI korzóstając ze związków międzó kątem środkowómI kątem wpisanóm i kątem międzó 
stóczną a cięciwą okręguI uzasadnićI że miaró wópukłóch kątów środkowóch jednego 
z trójkątów danóch w zadaniu tworzą ciąg arótmetócznóK   

 

IIK Interpretacja osiągnięć zdającóch  

Tegoroczni maturzóściI którzó przóstąpili do egzaminu maturalnego z matematóki 
na poziomie rozszerzonóm w całóm kraju  uzóskali średni wónik procentowó równó 4OB 
punktacji możliwej do zdobóciaK gest to wónik niższó o NO pKpK od średniego wóniku 
osiągniętego w roku ubiegłómK marametró statóstóczneI które opisują wóniki uzóskane 
za rozwiązanie zadań w arkuszu egzaminacójnóm z matematókiI zdawanej jako przedmiot 
dodatkowóI przez zdającóch z terenu województwW lubuskiegoI wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego zawarte są w tabeli UK aotóczą one zdającóchI którzó przóstąpili 
do egzaminu maturalnego w maju OMN4 roku po raz pierwszóK 

Tabela UK  marametró statóstóczne opisujące wóniki za zadania w arkuszu na poziomie 
rozszerzonóm 

lbszar iiczba 
zdającóch 

Średni 
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ldchólenie 
standardowe jedianaN  jodalnaO 

jaksóJ
malnó 
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jiniJ
malnó 
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Średni 
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procentowó 
tspółJ
czónnik 
łatwości dane w B 

hraj RP OMO ON OP 4S JJJJJJJJ NMM M 4O JJJJJJJ 

lkręg S SRT NVIOR ONIPN PS PM NMM M PUI4V MIPU 

iP N MMV NVISR OMISU PU 4M NMM M PVIPM MIPV 

t 4 4NV NUISM OMIVV P4 PM NMM M PTION MIPT 

w N OOV ONIOP OOI4P 4O NS NMM M 4OI4R MI4O 
N) wónik środkowó 
O) wónik najczęściej wóstępującó  
P) i – województwo lubuskieI t – województwo wielkopolskieI w – województwo zachodniopomorskie 

wa rozwiązanie zadań w arkuszu egzaminacójnóm na poziomie rozszerzonóm 
tegoroczni maturzóści w lkręgu uzóskali średnio PUI4VB punktów możliwóch do zdobóciaK 
Średni wónik uzóskanó przez zdającóch w lkręgu jest niższó od wóniku krajowegoI a także 
od najwóższego wónikuI jaki uzóskali maturzóści z województwW kujawskoJpomorskiego 
i małopolskiego E4RB)K kajwóższó średni wónik w lkręgu uzóskali maturzóści 
z województwa zachodniopomorskiegoK gest on porównówalnó z wónikiem krajowómI ale 
niższó o OIR pKpK od najwóższego wóniku uzóskanego w województwach w krajuK  

westaw zadań w tóm arkuszu okazał się dla zdającóch egzamin maturalnó 
z matematóki na poziomie rozszerzonóm trudnó Ewspółczónnik łatwości MIPU)K 
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wa prawidłowe rozwiązanie zadań w arkuszu egzaminacójnóm maksómalną liczbę punktów 
ERM pkt) uzóskało NO osóbI czóli MINUB zdającóch Ew OMNP rK J MIUPBI w OMNO rK – NISVB)I 
w tóm R laureatów i finalistów olimpiadó przedmiotowej z województwW lubuskiego EN)I 
wielkopolskiego EP) i zachodniopomorskiego EN)K kajniższó wónik EM pkt) uzóskało MIOUB 
zdającóch EMIMVB w OMNO rKI MIRTB w OMNP rK)K   

tónik wóższó od średniego wóniku krajowego uzóskało PVIPB zdającóchK tóniki 
na poziomie zadawalającóm EPR i więcej punktów) osiągnęło niespełna VIRB absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnóch z terenu działania poznańskiej lhbI rozwiązującóch zadania 
w arkuszu na poziomie rozszerzonóm Ew OMNP rK J OVB)K tartość odchólenia standardowego 
wskazuje na duże zróżnicowanie wónikówK jodalna jest niższa od pozostałóch miar 
tendencji centralnejW średniej arótmetócznej i medianóI tóm samóm rozkład wóników 
uzóskanóch przez zdającóch nie jest sómetrócznó Ewókres NRK)K   
 

tókres NRK  oozkład wóników punktowóch uzóskanóch przez zdającóch egzamin 
z matematóki na poziomie rozszerzonóm  
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oozkład ten jest prawoskośnóI co oznaczaI że zdającó osiągali częściej wóniki 

niskieK kiemal TMB maturzóstówI rozwiązującóch zadania w arkuszu maturalnóm 
dodatkowego egzaminu z matematókiI uzóskała wóniki poniżej RMB punktów możliwóch 
do uzóskaniaK kajczęstszóm wónikiem za rozwiązanie zadań z arkusza egzaminu 
dodatkowego z matematóki na poziomie rozszerzonóm uzóskiwanóm przez maturzóstów 
w lkręgu jest PMB punktacji możliwej do zdobóciaK wbliżoną do modalnej częstotliwość 
wóstępowania odnotowana również dla wóników równóch NSB i ON B punktacji za arkuszK 
wnaczna różnica Erozstęp) międzó wónikiem najniższóm i najwóższóm świadczó 
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o zróżnicowaniu wiedzó i umiejętności zdającóch egzamin maturalnó z matematóki 
na poziomie rozszerzonómK 

l tómI które zadania w arkuszu egzaminacójnóm z matematóki na poziomie 
rozszerzonóm sprawiłó zdającóm najwięcej problemówI informuje współczónnik łatwości 
tego zadania oraz odsetek liczbó osóbI które nie podjęłó próbó jego rozwiązaniaK draficzną 
prezentacją danóchI dotóczącóch odsetka zdającóchI którzó nie podjęli próbó rozwiązania 
poszczególnóch zadań w arkuszu egzaminacójnóm na poziomie rozszerzonóm w lkręgu jest 
wókres NSK  

tókres NSK  mrocent liczbó zdającóchI którzó nie podjęli próbó rozwiązania 
poszczególnóch zadań w arkuszu na poziomie rozszerzonóm w lkręgu 
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kajczęściej tegoroczni maturzóści nie podejmowali próbó rozwiązania zadania NMKI 

które wómagało wókazania się umiejętnością zastosowania twierdzenia o pierwiastkach 
wómiernóch wielomianu o współczónnikach całkowitóch do wóznaczenia wszóstkich 
całkowitóch wartości parametru mI spełniającóch warunki zadaniaK kiemal UB zdającóch 
rozwiązując zadania w arkuszu na poziomie rozszerzonóm nie próbowało rozwiązać tego 
zadaniaK monad SIUB zdającóch nie zdecódowało się na rozwiązanie zadaniaI sprawdzającego 
wiedzę i umiejętności dotóczące ciągów arótmetócznego i geometrócznego oraz logarótmów 
Ezadanie T)K  

kajmniejszą frakcję opuszczeń odnotowano w zadaniu VKI które sprawdzało 
umiejętność modelowania matematócznegoI a dotóczółó wóznaczania związków miarowóch 
w ostrosłupie z zastosowaniem trógonometriiK Choć prawie VVI4B tegorocznóch maturzóstów 
podjęło próbę rozwiązania tego zadaniaI to nie znalazło to przełożenia w liczbie punktów 
zdobótóch za nie przez zdającóchK wadanie okazało się dla maturzóstów trudneK Tólko NSIRB 
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osób rozwiązało to zadanie bezbłędnieI a co piątó rozwiązującó je uzóskał co najmniej 
połowę punktacji za zadanieK kiespełna SB przóstępującóch do dodatkowego egzaminu 
z matematóki nie otrzómało za rozwiązanie tego zadania żadnego punktuK  

arugimI najrzadziej opuszczanóm przez tegorocznóch maturzóstów bóło zadanie NKI 
w któróm należało wókorzóstać pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretacji 
geometrócznej do wóznaczenia zbioru wartości danej funkcjiK jaksómalną liczbę punktów 
za jego rozwiązanie otrzómał co trzeci zdającóI natomiast co piątó nie otrzómał za nie 
żadnego punktuK wadanie to okazało się dla maturzóstów umiarkowanie trudneK 

t celu ocenó poziomu opanowania przez maturzóstów umiejętnościI sprawdzanóch 
za pomocą poszczególnóch zadańI nieodzowna jest analiza współczónników łatwości zadańK 
tartości tego parametru dla zadań egzaminacójnóch z tegorocznego arkusza 
egzaminacójnego z matematóki na poziomie rozszerzonóm przestawia wókres NTK  

tókres NTK  tspółczónniki łatwości dla poszczególnóch zadań w arkuszu na poziomie 
rozszerzonóm 
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Tegorocznó arkuszegzaminacójnó z matemtóki na poziomie rozszerzonóm okazał się 

dla zdającóch trudnó Ewspółczónnik łatwości MIPU)K tspóczónniki łatwości dziewięciu 
spośród jedenastu zadań tworzącóch zestaw egzaminacójnó mieszczą się w przedziale MIOM –MI4VI 
co klasófikuje te zadania jako trudneK tśród nichI najłatwiejsze bóło zadanie OK 
Ewspółczónnik łatwości MI4V)I którego rozwiązanieI oprócz umiejętności badania własności 
funkcji kwadratowejI wómagało również wókorzóstania wzoru na odległość punktu 
od prostejK kajniższó współczónnik łatwości wśród zadań trudnóch miało zadanieI 
sprawdzające umiejętności z obszaru ff standardu wómagań egzaminacójnóchI w któróm 
należało wóznaczóć wszóstkie rozwiązania równania trógonometrócznego z danego 
przedziałuK 

kajłatwiejszóm dla maturzóstów i jednóm z najrzadziej opuszczanóch bóło się zadanie NK 
Ewpółczónnik łatwości MIRS)I które sprawdzało umiejętność wókorzóstania i interpretowania 
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reprezentacjiK katomiast najtrudnieszóm dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnóchI którzó 
rozwiązówali zadania egzaminacójne z matematóki na poziomie rozszerzonómI bóło zadanie 
TK Ewspółczónnik łatwości MINR)I sprawdzające umiejętności określone w ff standardzie 
wómagań egzaminacójnóchI a dotóczące ciągów arótmetócznego i geometrócznego oraz 
logarótmówK  

pzczegółowe zestawienie zadań ze względu na łatwość zostało podane w tabeli UK 
i przedstawione na wókresie NUK  

Tabela UK  modział zadań w arkuszu z matematóki na poziomie podstawowóm 
ze względu na łatwość 

 Łatwość zadań 
Eumiejętności) 

Łatwość 
zadania 

wadania  kumer zadania iiczba B ogółu 
Bardzo trudne MIMMJMINV N VIMV T 

Trudne MIOMJMI4V V UNIUO OI PI 4I RI SI UI VI NMI NN 

rmiarkowanie trudne MIRMJMISV N VIMV N 

Łatwe MITMJMIUV JJJ JJJ JJJ 

Bardzo łatwe MIVMJNIMM JJJ JJJ JJJ 

  oazem NN NMMB   

 

tókres NUK  oozkład zadań w arkuszu z matematóki na poziomie rozszerzonóm 
ze względu na łatwość 

TruTne

BarTzo truTne
Umiarkowanie 

truTne

 

Analiza wóników zdającóch dodatkowó egzamin maturalnó z matematóki na terenie 
działania lhb w moznaniu z uwzględnieniem tópu szkołóI którą ukończóliI pozwala 
zauważyć różnice w osiągnięciach maturzóstówK marametró statóstóczneI opisujące wóniki 
uzóskane przez maturzóstów z różnóch tópów szkółI zawiera tabela VK 
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Tabela VK   marametró statóstóczne opisujące wóniki za zadania w arkuszu na poziomie 
rozszerzonóm przez absolwentów różnóch tópów szkół 

 
N) il – liceum ogólnokształcąceI im – liceum profilowaneI T – technikumI pr – szkołó uzupełniające 
O) wónik środkowó 
P) wónik najczęściej wóstępującó  

modobnie jak w części obowiązkowej egzaminuI zdającó z liceów ogólnokształcącóch 
osiągnęli wóniki zdecódowanie wóższe niż absolwenci z pozostałóch tópów szkółK oóżnica 
międzó średnim wónikiem absolwentów liceów ogólnokształcącóch i techników 
w poszczególnóch województwach sięga niemal NP pKpK kajwóższe średnie wóniki w lkręgu 
osiągnęli przóstępującó do egzaminu absolwenci szkół ponadgimnazjalnóch z terenu 
województwa zachodniopomorskiegoK  

westaw egzaminacójnó z matematóki na poziomie rozszerzonómI zarówno 
dla absolwentów liceów ogólnokształcącóchI jak i techników ze wszóstkich województw 
lkręguI bół trudnóK katomiast dla zdającóchI którzó ukończóli licea profilowane 
w tielkopolsce ER sób) oraz w wojK lubuskim EN osoba) arkusz maturalnó z matematóki 
na poziomie rozszerzonóm okazał się bardzo trudnóK l tómI z którómi zadaniami zdającó 
poradzili sobie najlepiejI a z którómi mieli problemóI świadczą współczónniki łatwości 
poszczególnóch zadańI przedstawione na wókresie NVK 

 

lbszar Tóp 
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Średni 
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jiniJ
malnó 
wónik 
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tókres NVK   tspółczónniki łatwości dla poszczególnóch zadań w arkuszu na poziomie 
rozszerzonóm według tópów szkółN) 

0I00
0IN0
0IO0
0IP0
0I40
0IR0
0IS0
0IT0
0IU0
0IV0
NI00

N. O. P. 4. R. S. T. U. V. N0. NN. Arkusz

kumer zadania

t
sp

ół
cz

ón
ni

k 
ła

tw
oś

ci

il T

N) kie uwzględniono współczónników łatwości zadań dla jednego absolwenta szkołó uzupełniającej oraz 
siedmiu zdającóch z liceów profilowanóch 

Analiza współczónników łatwości zadań pokazuje wóraźne różnice w poziomie 
opanowania przez maturzóstów umiejętnościI które bółó sprawdzane za pomocą 
poszczególnóch zadańK kajlepiej z wszóstkimi zadaniami poradzili sobie zdającóI którzó 
ukończóli licea ogólnokształcąceK Żadne z zadańI wchodzącóch w skład zestawu 
egzminacójnego z matematóki na poziomie rozszerzonómI nie bóło dla zdającóch łatwóm ani 
bardzo łatwómK kajłatwiejszómi dla absolwentów liceów ogólnokształcącóch okazałó się 
zadaniaW NKI w rozwiązaniu którego należało wókorzóstać wartość bezwzględną i jej 
interpretację geometróczną do wóznaczenia zbioru wartości funcjiI oraz OKI sprawdzające 
umiejętność badania funcji kwadratowejK tartość współczónników łatwości tóch zadań 
kwalifikuje je do kategorii umiarkowanie trudnóchK 

ala absolwentów wszótkich tópów szkół najtrudniejsze bóło zadanie TK 
Ewspółczónnik łatwości z przedziału MIMM – MINV)I w rozwiązaniu którego należało zastosować 
wzoró na nJtó wóraz i sumę n poczatkowóch wórazó ciągu arótmetócznego i ciągu 
geometrócznegoK  

mozostałe zadania dla absolwentów liceów ogólnokształcącóch bółó trudneK 
katomiast dla zdającóchI którzó ukończóli technikaI najłątwiejsze bółó zadania UK i VK 
mierwsze z nichI wómagało stworzenia strategii w celu wóznaczenia rónania stócznej 
do okręgu opisanego na sześciokącie w jednóm z jego wierzchołkówK 
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tkIlphI 

 

tóniki egzaminu maturalnego z matematókiI przeprowadzonego w maju OMN4 roku 
i dokonana na ich podstawie analizaI umożliwiają przedstawienie kilku wnioskówK  

· ldsetek sukcesów na obowiązkowóm egzaminie maturalnóm z matematóki – 
w porównaniu z rokiem ubiegłóm – zmalał o ponad NO pKpK Ebez wóniku egzaminu 
poprawkowego)K kajwóższó odsetek sukcesów odnotowano w województwie 
lubuskim J TRB Ew roku OMNP J URITNB)K t tielkopolsce obowiązkowó egzamin 
z matematóki zdało TOIRB Ew roku OMNP J U4IUUB)K kajniższą zdawalność w lkręgu 
Ei w porównaniu do pozostałóch województw w kraju) odnotowano wśród zdającóch 
z terenu województwa zachodniopomorskiego J SVIP B przóstępującóch Ew roku OMNP 
J UOIOVB)K  

· wmalał średni wónik z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowóm – z RSB 
EOMNP rK) do 4RI4BK  

· holejnó rok odnotowano wzrost wóbieralności matematóki zdawanej jako przedmiot 
dodatkowó na egzaminie maturalnóm Ez NPISB do N4I4B)K kieznacznie Eo N pKpK) 
zmalał odsetek maturzóstów z liceów ogólnokształcącóchI przóstępującóch 
do dodatkowego egzaminu maturalnego z matematókiI na rzecz absolwentów 
technikówK  

· warówno  w  części  obowiązkowej  egzaminuI  jak  i  w  części  dodatkowejI  zauważa  się 
duże różnice w wónikachI osiąganóch przez maturzóstów z różnóch tópów szkółK  

· ala zdającóch obowiązkowó egzamin maturalnó z matematóki zadania zamknięte 
okazałó się umiarkowanie trudneK katomiast zadania otwarteI które wómagałó użócia 
prostóch obiektów matematócznóchI dobrania modelu matematócznego do prostej 
sótuacjiI stosowania strategiiI jasno wónikającej z treści zadania oraz przeprowadzenia 
prostego rozumowaniaI bółó dla maturzóstów trudneK 

· t porównaniu z rokiem OMNPI poziom opanowania umiejętności interpretowania 
tekstu matematócznego i formułowania uzóskanóch wóników Ef)I stosowania strategiiI 
jasno wónikającej z treści zadania Efs)I oraz rozumowania i argumentacji Es) 
u zdającóch obowiązkowó egzamin maturalnó z matematóki nieznacznie wzrósłK 
tzrost ten nie spowodował jednak zmianó klasófikacji trudności zadań 
sprawdzającóch te umiejętnościK  

· lbniżył się poziom opanowania umiejętności użówania prostóch obiektów 
matematócznóch Eff) Espadek współczónnika łatwości o MINS)K t roku OMNP zadaniaI 
sprawdzające tę umiejętność bółó dla zdającóch łatwe – w bieżącóm roku okazałó się 
umiarkowanie trudneK  
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· Zadania w arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym zastosowane w celu 
sprawdzenia opanowania przez absolwentów umiejętności modelowania 
matematycznego okazały się trudne (tak jak w roku 2013), ale wskaźnik łatwości 
zmalał o 0,04.  

· kajtrudniejsze dla zdającóch egzamin na poziomie podstawowómI tak jak w roku 
ubiegłómI okazałó się zadaniaI badające umiejętność rozumowania i argumentacjiI 
które okazałó się bardzo trudneK  

· ddóbó o zdaniu egzaminu decódowałó tólko punktó uzóskane za rozwiązanie zadań 
zamkniętóchI wówczas egzamin maturalnó z matematóki w województwie lubuskim 
zdałobó ROISB ETOINPB rok temu)I w województwie wielkopolskim – RNIPB ETNIRNB 
w ubiegłóm roku)I a w województwie zachodniopomorskim – 4UIR B Ew OMNP rK – 
SUI4U B) tegorocznóch maturzóstówK 

· ddóbó o zdaniu egzaminu decódowałó tólko punktó uzóskane za rozwiązanie zadań 
otwartóchI wówczas egzamin maturalnó z matematóki w lkręgu zdałobó nieco ponad 
NUISBI w województwachW lubuskim – NUINTBI wielkopolskim – NVBI 
a w województwie zachodniopomorskim – niespełna NTB tegorocznóch maturzóstówK  

· t części dodatkowej egzaminu maturalnego z matematóki najlepiej opanowana 
została umiejętność stosowania strategiiI jasno wónikającej z treści zadania Efs)I 
a najsłabiej – użówania prostóch obiektów matematócznóch Eff)K 

· Trudności zdającóch często wónikają z pobieżnego czótania treści zadaniaI a także 
z braku umiejętności jej analizowaniaKK 

· Często przóczóną niepowodzeń maturzóstów jest nieznajomość podstawowóch 
terminów i pojęć matematócznóchK 

· t rozwiązaniach zadańI zamieszczanóch przez zdającóch w arkuszach 
egzaminacójnóchI zauważa się często brak krótócznej ocenó otrzómanóch wóników 
oraz nieporadność rachunkowąI która często utrudniała lub nawet uniemożliwiała 
poprawne rozwiązanie zadaniaK 

 

fzabela Szafrańska 
koordynator egzaminu maturalnego 

z matematyki 
w lkręgowej Komisji bgzaminacyjnej 

w moznaniu 
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