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oedakcja 
dr=tioletta=hozak=E`entralna=homisja=bgzaminacójnaF=
 
 
lpracowanie techniczne 
Bartosz=howalewski=E`entralna=homisja=bgzaminacójnaF=
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Beata=aobrosielska=E`entralna=homisja=bgzaminacójnaF=
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Matematyka= P=

=

jatematóka 

moziom podstawowó 

NK lpis arkusza  
Arkusz= egzaminacójnó= z= matematóki= na= poziomie= podstawowóm= składał= się= z= OR= zadań=

zamkniętóch= wóboru= wielokrotnego= oraz= V= zadań= otwartóchI= w= tóm= S= zadań= krótkiej= odpowiedzi=
i=P=zadań= rozszerzonej= odpowiedziK= wadania= sprawdzałó= wiadomości= oraz= umiejętności= opisane=
w=pięciu= obszarach= wómagań= ogólnóch= podstawó= programowej= matematókiW= wókorzóstanie 
i tworzenie informacji= Epięć= zadań= zamkniętóch= i= jedno= zadanie= otwarte= krótkiej= odpowiedziFI=
wókorzóstanie i interpretowanie reprezentacji= Eczternaście=zadań= zamkniętóch= i= dwa= zadania=
otwarte= krótkiej= odpowiedziFI= modelowanie matematóczne= Edwa= zadania= zamknięteI= jedno=zadanie=
otwarte= krótkiej= odpowiedzi= i= jedno= zadanie= otwarte= rozszerzonej= odpowiedziFI= użócie i tworzenie 
strategii= Eczteró= zadania= zamknięteI= dwa= zadania= otwarte= rozszerzonej= odpowiedziF= oraz=
rozumowanie i argumentacja= Edwa= zadania= otwarte= krótkiej= odpowiedziFK= wa= rozwiązanie=
wszóstkich=zadań=zdającó=mógł=otrzómać=RM=punktówK=

OK aane dotóczące populacji zdającóch 
Tabela=NK= wdającó=rozwiązującó=zadania=w=arkuszu=standardowómG=

iiczba zdającóch R8OM 

wdającó=rozwiązującó=
zadania=w=arkuszu=
standardowóm=

z=liceów=ogólnokształcącóch= PSTO=
z=techników= ON4U=
ze=szkół=na=wsi= VT=
ze=szkół=w=miastach=do=OM=tósK=mieszkańców= NSSS=
ze=szkół=w=miastach=od=OM=tósK=do=NMM=tósK=mieszkańców= N4ST=
ze=szkół=w=miastach=powóżej=NMM=tósK=mieszkańców= ORVM=
ze=szkół=publicznóch= R44T=
ze=szkół=niepublicznóch= PTP=
kobietó= POTP=
mężczóźni= OR4T=
bez=dósleksji=rozwojowej= R4ON=
z=dósleksją=rozwojową= PVV=

=
G=aane=w=tabeli=dotóczą=wszóstkich=tegorocznóch=absolwentówK=
=
w=egzaminu=zwolniono=R=uczniów=−=laureatów=i=finalistów=llimpiadó=jatematócznejK==
=
Tabela=OK= wdającó=rozwiązującó=zadania=w=arkuszach=dostosowanóch=

wdającó=
rozwiązującó=zadania=
w=arkuszach=w=wersji==
dostosowanej=

z=autózmemI=w=tóm=z=zespołem=Aspergera= 4=
słabowidzącó== S=
niewidomi= M=
słabosłószącó= V=
niesłószącó= N=

= ogółem OM 
=



4= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

=

PK mrzebieg egzaminu  
=

Tabela=PK= fnformacje=dotóczące=przebiegu=egzaminu=

Termin=egzaminu= R=maja=OMNS=rK=
`zas=trwania=egzaminu= NTM=minut=
iiczba=szkół= N4V=
iiczba=zespołów=egzaminatorów= R=
iiczba=egzaminatorów= NNP=
iiczba=obserwatorówN=E§=U=ustK=NF= 4=
iiczba=
unieważnieńO=

=
artK=44zzv=

pkt=N=
stwierdzenia=niesamodzielnego=
rozwiązówania=zadań=przez=zdającego= M=

artK=44zzv=
pkt=O=

wniesienia=lub=korzóstania=przez=
zdającego=w=sali=egzaminacójnej=
z=urządzenia=telekomunikacójnego=

M=

artK=44zzv=
pkt=P=

zakłócenia=przez=zdającego=prawidłowego=
przebiegu=egzaminu= M=

artK=44zzw=
ustK=NK=

=

stwierdzenia=podczas=sprawdzania=pracó=
niesamodzielnego=rozwiązówania=zadań=
przez=zdającego=

OR=

artK=44zzó=
ustK=T=

stwierdzenie=naruszenia=przepisów=
dotóczącóch=przeprowadzenia=egzaminu== M=

artK=44zzó=
ustK=NM=

niemożność=ustalenia=wóniku=EnpK=
zaginięcie=kartó=odpowiedziF= M=

inne= M=
iiczba=wglądówO=EartK=44zzzF= PN=
iiczba=pracI=w=któróch=nie=podjęto=rozwiązania=zadań= M=
=

================================================
Nka=podstawie=rozporządzenia=jinistra=bdukacji=karodowej=z=dnia=OR=czerwca=OMNR=rK=w=sprawie=szczegółowóch=warunków=
i=sposobu=przeprowadzania=sprawdzianuI=egzaminu=gimnazjalnego=i=egzaminu=maturalnego=EazKrK=z=OMNRI=pozK=VRVFK K=
Oka=podstawie=ustawó=z=dnia=T=września=NVVN=rK=o=sóstemie=oświató=Etekst=jednK=azKrK=z=OMNRI=pozK=ONRSI=ze=zmKFK=



Matematyka= R=

 

4K modstawowe dane statóstóczne  
tóniki zdającóch  
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tókres=NK oozkład=wóników=zdającóch 

=

Tabela=4K= tóniki=zdającóch=–=parametró=statóstóczneG==

=

wdającó iiczba 
zdającóch 

jinimum 
EB)  

jaksimum 
EB) 

jediana 
EB) 

Średnia 
EB) 

ldchólenie 
standardowe 

EB) 

ldsetek 
sukcesów** 

ogółem R84M M NMM R4 RR O4 8R 

w=tómW=

z=liceów=
ogólnokształcącóch PSTO= 4= NMM= SO= SM= OR= UT=

z=techników= ON4U= M= NMM= 44= 4S= ON= UM=

bez=dósleksji=
rozwojowej= R4ON= M= NMM= R4= RR= OR= VM=

z=dósleksją=
rozwojową= PVV= S= NMM= RS= RS= OO= UT=

=
G=marametró=statóstóczne=podane=zostałó=dla=grup=liczącóch=NMM=lub=więcej=zdającóchK=
GG=aane=dotóczą=tegorocznóch=absolwentówI=którzó=przóstąpili=do=wszóstkich=egzaminów=obowiązkowóchK==
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=

 

moziom wókonania zadań  
Tabela=RK= moziom=wókonania=zadań=
=

kumer 
zadania 

w 
arkuszu 

tómaganie ogólne= tómaganie szczegółowe 
moziom 

wókonania 
zadania 

EB) 

NK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

NK=iiczbó=rzeczówisteK=wdającó=oblicza=potęgi=
o=wókładnikach=wómiernóch=i=stosuje=prawa=działań=
na=potęgach=o=wókładnikach=wómiernóch=ENK4FK=

7S 

OK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

NK=iiczbó=rzeczówisteK=wdającó=wókorzóstuje=definicję=
logarótmu=i=stosuje=w=obliczeniach=wzoró=na=logarótm=
iloczónuI=logarótm=ilorazu=i=logarótm=potęgi=
o=wókładniku=naturalnóm=ENKSFK=

S9 

PK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

NK=iiczbó=rzeczówisteK=wdającó=wókonuje=obliczenia=
procentoweI=oblicza=podatkiI=zósk=z=lokat=ENKVFK= R9 

4K = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

OK=tórażenia=algebraiczneK=wdającó=użówa=wzorów=
skróconego=mnożenia=na= ( )Oa b± =oraz= O Oa b- =EOKNFK= 74 

RK = fK=tókorzóstanie=i=tworzenie=
informacjiK=

PK=oównania=i=nierównościK=wdającó=sprawdzaI=czó=dana=
liczba=rzeczówista=jest=rozwiązaniem=równania=lub=
nierówności=EPKNFK=

S9 

SK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

UK=deometria=na=płaszczóźnie=kartezjańskiejK=wdającó=
oblicza=współrzędne=punktu=przecięcia=dwóch=prostóch=
EUK4FK=

SV=

TK = fsK=rżócie=i=tworzenie=
strategiiK=

TK=mlanimetriaK=wdającó=stosuje=zależności=międzó=kątem=
środkowóm=i=kątem=wpisanóm=ETKNFK= 88 

UK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

4K=cunkcjeK=wdającó=posługuje=się=poznanómi=metodami=
rozwiązówania=równań=do=obliczeniaI=dla=jakiego=
argumentu=funkcja=przójmuje=daną=wartość=E4KOFK=

7O 

VK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

PK=oównania=i=nierównościK=wdającó=rozwiązuje=proste=
równania=wómierneI=prowadzące=do=równań=liniowóch=

lub=kwadratowóchI=npK= N O
P

x
x
+

=
+

I= N Ox x
x
+

= =EPKUFK=
74 

NMK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

4K=cunkcjeK=wdającó=odczótuje=z=wókresu=własności=
funkcji=–=zbiór=wartości=E4KPFK= 8M 

NNK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

4K=cunkcjeK=wdającó=odczótuje=z=wókresu=własności=
funkcji=–=punktóI=w=któróch=funkcja=przójmuje=
w=podanóm=przedziale=wartość=największą=lub=
najmniejszą=E4KPFK=

77 

NOK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

4K=cunkcjeK=wdającó=oblicza=ze=wzoru=wartość=funkcji=
dladanego=argumentu=E4KOFK= R9 

NPK = fsK=rżócie=i=tworzenie=
strategiiK=

SK=TrógonometriaK=wdającó=korzósta=z=przóbliżonóch=
wartości=funkcji=trógonometrócznóch=ESKOFK= R9 

N4K = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

RK=`iągiK=wdającó=stosuje=wzór=na=nJtó=wóraz=i=na=sumę=n=
początkowóch=wórazów=ciągu=arótmetócznego=ERKPFK= 7N 

NRK = fK=tókorzóstanie=i=tworzenie=
informacjiK=

RK=`iągiK=wdającó=badaI=czó=danó=ciąg=jest=arótmetócznó=
lub=geometrócznó=ERKOFK= S7 

NSK = fK=tókorzóstanie=i=tworzenie=
informacjiK=

TK=mlanimetriaK=wdającó=rozpoznaje=trójkątó=podobne=
i=wókorzóstuje=cechó=podobieństwa=trójkątów=ETKPFK= 84 

NTK  fsK=rżócie=i=tworzenie=
strategiiK=

SK=TrógonometriaK=wdającóI=znając=wartość=jednej=
z=funkcjiW=sinus=lub=cosinusI=wóznacza=wartości=
pozostałóch=funkcji=tego=samego=kąta=ostrego=ESKRFK=

8M 

NUK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

pmVK=tielokątóI=kołaI=okręgiK=wdającó=ustala=możliwość=
zbudowania=trójkąta=EpmVKOFK= SR 

NVK = fsK=rżócie=i=tworzenie=
strategiiK=

TK=mlanimetriaK=wdającó=korzósta=z=własności=stócznej=
do=okręgu=i=własności=okręgów=stócznóch=ETKOFK= SM 



Matematyka= T=

=

OMK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

UK=deometria=na=płaszczóźnie=kartezjańskiejK=wdającó=
bada=równoległość=i=prostopadłość=prostóch=na=
podstawie=ich=równań=kierunkowóch=EUKOFK=

S4 

ONK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

UK=deometria=na=płaszczóźnie=kartezjańskiejK=wdającó=
wóznacza=współrzędne=środka=odcinka=EUKSFK= 87 

OOK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

NMK=blementó=statóstóki=opisowejK=Teoria=
prawdopodobieństwa=i=kombinatorókaK=wdającó=oblicza=
prawdopodobieństwa=w=prostóch=sótuacjachI=stosując=
klasóczną=definicję=prawdopodobieństwa=ENMKPFK=

R4 

OPK = fK=tókorzóstanie=i=tworzenie=
informacjiK=

VK=ptereometriaK=wdającó=rozpoznaje=w=walcach=
i=stożkach=kątó=międzó=odcinkami=i=płaszczóznami=EVKPFK= S7 

O4K = fK=tókorzóstanie=i=tworzenie=
informacjiK=

VK=ptereometriaK=wdającó=rozpoznaje=w=graniastosłupach=
i=ostrosłupach=kątó=międzó=odcinkami=i=płaszczóznami=
EVKOFK=

R7 

ORK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

dVK=ptatóstóka=opisowa=i=wprowadzenie=do=rachunku=
prawdopodobieństwaK=wdającó=wóznacza=średnią=
arótmetóczną=i=medianę=zestawu=danóch=EdVK4FK=

SR 

OSK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

dVK=ptatóstóka=opisowa=i=wprowadzenie=do=rachunku=
prawdopodobieństwaK=wdającó=wóznacza=średnią=
arótmetóczną=i=medianę=zestawu=danóch=EdVK4FK=
NK=iiczbó=rzeczówisteK=wdającó=oblicza=błąd=
bezwzględnó=i=błąd=względnó=przóbliżenia=ENKTFK=

SM 

OTK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

PK=oównania=i=nierównościK=wdającó=rozwiązuje=
nierówności=kwadratowe=z=jedną=niewiadomą=EPKRFK= R9 

OUK = fK=tókorzóstanie=i=tworzenie=
informacji=

PK=oównania=i=nierównościK=wdającó=korzósta=z=własności=
iloczónu=przó=rozwiązówaniu=równań=tópu=
( )( )N T Mx x x+ - = =EPKTFK=

SR 

OVK = sK=oozumowanie=
i=argumentacjaK=

TK=mlanimetriaK=wdającó=rozpoznaje=trójkątó=podobne=
i=wókorzóstuje=Etakże=w=kontekstach=praktócznóchF=
cechó=podobieństwa=trójkątów=ETKPFK=

OR 

PMK = sK=oozumowanie=
i=argumentacjaK=

OK=tórażenia=algebraiczneK=wdającó=użówa=wzorów=
skróconego=mnożenia=na= ( )Oa b± =oraz= O Oa b- =EOKNFK= ON 

PNK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

NK=iiczbó=rzeczówisteK=wdającó=wókorzóstuje=definicję=
logarótmu=i=stosuje=w=obliczeniach=wzoró=na=logarótm=
iloczónuI=logarótm=ilorazu=i=logarótm=potęgi=
o=wókładniku=naturalnóm=oraz=wókorzóstuje=
podstawowe=własności=potęg=–=również=w=zagadnieniach=
związanóch=z=innómi=dziedzinami=wiedzóI=npK=fizókąI=
chemiąI=informatóką=ENKSI=NKRFK=

PP 

POK = fsK=rżócie=i=tworzenie=
strategiiK=

pmVK=tielokątóI=kołaI=okręgiK=wdającó=stosuje=
twierdzenie=o=sumie=kątów=trójkąta=EpmVKPFK=
dTK=oównaniaK=wdającó=rozwiązuje=równania=stopnia=
pierwszego=z=jedną=niewiadomą=EdTKPFK=

R4 

PPK = fsK=rżócie=i=tworzenie=
strategiiK=

VK=ptereometriaK=wdającó=stosuje=trógonometrię=
do=obliczeń=długości=odcinkówI=miar=kątówI=pól=
powierzchni=i=objętości=EVKSFK=
dNMK=ciguró=płaskieK=wdającó=stosuje=twierdzenie=
mitagorasa=EdNMKTFK=

O9 

P4K = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

NMK=blementó=statóstóki=opisowejK=Teoria=
prawdopodobieństwa=i=kombinatorókaK=wdającó=oblicza=
prawdopodobieństwa=w=prostóch=sótuacjachI=stosując=
klasóczną=definicję=prawdopodobieństwa=ENMKPFK=

O9 

=
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U= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=
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Matematyka= V=

moziom rozszerzonó 

NK lpis arkusza  
Arkusz= egzaminacójnó=z=matematóki=na=poziomie=rozszerzonóm=zawierał=R=zadań= zamkniętóch=

wóboru= wielokrotnegoI= NN= zadań= otwartóchI= w= tóm= T= zadań= krótkiej= i= 4= zadania= rozszerzonej=
odpowiedziK=wadania=sprawdzałó=wiadomości=oraz=umiejętności=opisane=w=pięciu=obszarach=wómagań=
ogólnóch=podstawó=programowej=matematókiW=wókorzóstanie i tworzenie informacji Ejedno=zadanie=
zamknięteFI wókorzóstanie i interpretowanie reprezentacji= Eczteró= zadania= zamknięteFI=
modelowanie matematóczne= Etrzó= zadania= otwarte= krótkiej= odpowiedzi= i= dwa= zadania= otwarte=
rozszerzonej= odpowiedziFI= użócie i tworzenie strategii= Edwa= zadania= krótkiej= i= dwa= rozszerzonej=
odpowiedziF= oraz= rozumowanie i argumentacja= EO= zadania= krótkiej= odpowiedziFK= wa= rozwiązanie=
wszóstkich=zadań=zdającó=mógł=otrzómać=RM=punktówK==

OK aane dotóczące populacji zdającóch 
Tabela=SK= wdającó=rozwiązującó=zadania=w=arkuszu=standardowóm=

iiczba zdającóch NPRP 

wdającó=rozwiązującó=
zadania=w=arkuszu=
standardowóm=

z=liceów=ogólnokształcącóch UPO=
z=techników= RON=
ze=szkół=na=wsi= NR=
ze=szkół=w=miastach=do=OM=tósK=mieszkańców= OUU=
ze=szkół=w=miastach=od=OM=tósK=do=NMM=tósK=mieszkańców= PPO=
ze=szkół=w=miastach=powóżej=NMM=tósK=mieszkańców= TNU=

ze=szkół=publicznóch= NPNT=
ze=szkół=niepublicznóch= PS=
kobietó= RNP=
mężczóźni= U4M=

=
=
w=egzaminu=zwolniono=R=zdającóch=−=laureatów=i=finalistów=llimpiadó=jatematócznejK==
=
Tabela=TK= wdającó=rozwiązującó=zadania=w=arkuszach=dostosowanóch=

wdającó=
rozwiązującó=zadania=
w=arkuszach=w=wersji==
dostosowanej=

z=autózmemI=w=tóm=z=zespołem=Aspergera= M=
słabowidzącó== O=
niewidomi= M=
słabosłószącó= N=
niesłószącó= M=

= ogółem P 
=
==



NM= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

 

PK mrzebieg egzaminu  
Tabela=UK= fnformacje=dotóczące=przebiegu=egzaminu=

Termin=egzaminu= V=maja=OMNS=rK=
`zas=trwania=egzaminu= NUM=minut=
iiczba=szkół= NMO=
iiczba=zespołów=egzaminatorów= R=
iiczba=egzaminatorów= NNP=
iiczba=obserwatorówO=E§=U=ustK=NF= O=
iiczba=
unieważnieńO=

=
artK=44zzv=

pkt=N=
stwierdzenia=niesamodzielnego=
rozwiązówania=zadań=przez=zdającego= M=

artK=44zzv=
pkt=O=

wniesienia=lub=korzóstania=przez=
zdającego=w=sali=egzaminacójnej=
z=urządzenia=telekomunikacójnego=

M=

artK=44zzv=
pkt=P=

zakłócenia=przez=zdającego=prawidłowego=
przebiegu=egzaminu= M=

artK=44zzw=
ustK=NK=

=

stwierdzenia=podczas=sprawdzania=pracó=
niesamodzielnego=rozwiązówania=zadań=
przez=zdającego=

M=

artK=44zzó=
ustK=T=

stwierdzenie=naruszenia=przepisów=
dotóczącóch=przeprowadzenia=egzaminu== M=

artK=44zzó=
ustK=NM=

niemożność=ustalenia=wóniku=EnpK=
zaginięcie=kartó=odpowiedziF= M=

inne= M=
iiczba=wglądówO=EartK=44zzzF= V=
iiczba=pracI=w=któróch=nie=podjęto=rozwiązania=zadań= M=
=

=

 

================================================
Nka=podstawie=rozporządzenia=jinistra=bdukacji=karodowej=z=dnia=OR=czerwca=OMNR=rK=w=sprawie=szczegółowóch=warunków=
i=sposobu=przeprowadzania=sprawdzianuI=egzaminu=gimnazjalnego=i=egzaminu=maturalnego=EazKrK=z=OMNRI=pozK=VRVFK K=
Oka=podstawie=ustawó=z=dnia=T=września=NVVN=rK=o=sóstemie=oświató=Etekst=jednK=azKrK=z=OMNRI=pozK=ONRSI=ze=zmKFK=



Matematyka= NN=

 

4K modstawowe dane statóstóczne  
tóniki zdającóch   
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tókres=PK=oozkład=wóników=zdającóch 
=

Tabela=VK= tóniki=zdającóch=–=parametró=statóstóczne==
=

wdającó iiczba 
zdającóch 

jinimum 
EB)  

jaksimum 
EB) 

jediana 
EB) 

Średnia 
EB) 

ldchólenie 
standardowe 

EB) 

ogółem NPRP M NMM OM O7 OO 

w=tómW=

z=liceów=
ogólnokształcącóch UP4= M= NMM= PO= PS= OO=

z=techników= RNV= M= TS= U= NO= NP=

=
=

 



NO= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

 

moziom wókonania zadań  
Tabela=NMK=moziom=wókonania=zadań=

kumer 
zadania  

w 
arkuszu 

tómaganie ogólne tómaganie szczegółowe 

moziom 
wókonania 

zadania 
EB) 

NK =
ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=
reprezentacjiK=

OK=tórażenia=algebraiczneK=wdającó=użówa=wzorów=
skróconego=mnożenia=na= ( )Pa b± =oraz= P Pa b± =EoOKNFK= 8S 

OK =
fK=tókorzóstanie=
i=tworzenie=
informacjiK=

PK=oównania=i=nierównościK=wdającó=stosuje=twierdzenie=
o=reszcie=z=dzielenia=wielomianu=przez=dwumian=x=–=a=EoPK4FK= 7P 

PK =
ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=
reprezentacjiK=

4K=cunkcjeK=wdającó=na=podstawie=wókresu=funkcji=y===fExF=
szkicuje=wókresó=funkcji=y=Z=|fExF|I=y=Z=c·fExFI=y=Z=fEcxF=Eo4KNFK= RS 

4K =
ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=
reprezentacjiK=

NNK=oachunek=różniczkowóK=wdającó=oblicza=pochodne=funkcji=
wómiernóch=EoNNKOFK= 8M 

RK =
ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=
reprezentacjiK=

NNK=oachunek=różniczkowóK=wdającó=oblicza=granice=funkcji=
Ei=granice=jednostronneFI=korzóstając=z=twierdzeń=o=działaniach=
na=granicach=i=z=własności=funkcji=ciągłóch=EoNNKNFK=

S7 

SK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

NMK=blementó=statóstóki=opisowejK=Teoria=
prawdopodobieństwa=i=kombinatorókaK=wdającó=oblicza=
prawdopodobieństwo=warunkowe=EoNMKOFK=

PR 

TK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

RK=`iągiK=wdającó=rozpoznaje=szeregi=geometróczne=zbieżne=
i=oblicza=ich=sumó=EoRKPFK= PM 

UK = sK=oozumowanie=
i=argumentacjaK=

OK=tórażenia=algebraiczneK=wdającó=użówa=wzorów=
skróconego=mnożenia=na= ( )Oa b± =oraz= O Oa b- =EOKNFK= N7 

VK = sK=oozumowanie=
i=argumentacjaK=

TK=mlanimetriaK=wdającó=rozpoznaje=figuró=podobne=
i=jednokładne;=wókorzóstuje=Etakże=w=kontekstach=
praktócznóchF=ich=własności=EoTK4FK=

N4 

NMK = fsK=rżócie=
i=tworzenie=strategiiK=

4K=cunkcjeK=wdającó=wókorzóstuje=własności=funkcji=liniowej=
i=kwadratowej=do=interpretacji=zagadnień=geometrócznóchI=
fizócznóch=itpK=także=osadzonóch=w=kontekście=praktócznómF=
E4KNOFK=

OO 

NNK = fsK=rżócie==
i=tworzenie=strategiiK=

SK=TrógonometriaK=wdającó=rozwiązuje=równania=i=nierówności=
trógonometróczne=oraz=posługuje=się=wókresami=funkcji=
trógonometrócznóch=EoSKSI=oSK4FK=

OP 

NOK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

PK=oównania=i=nierównościK=wdającó=stosuje=wzoró=siète’aI=
rozwiązuje=równania=i=nierówności=liniowe=i=kwadratowe=
z=parametremI=rozwiązuje=nierówności=kwadratowe=z=jedną=
niewiadomą=oraz=równania=i=nierówności=z=wartością=
bezwzględną=EoPKNI=oPKOI=PKRI=oPKVFK=

O9 

NPK = fsK=rżócie=
i=tworzenie=strategiiK=

UK=deometria=na=płaszczóźnie=kartezjańskiejK=wdającó=
wóznacza=równanie=prostejI=która=jest=równoległa=lub=
prostopadła=do=prostej=danej=w=postaci=kierunkowej=
i=przechodzi=przez=danó=punktI=oblicza=współrzędne=punktu=
przecięcia=dwóch=prostóch=oraz=wóznacza=współrzędne=środka=
odcinka=EUKPI=UK4I=UKRFK 

NO 

N4K = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

NMK=blementó=statóstóki=opisowejK=Teoria=
prawdopodobieństwa=i=kombinatorókaK=wdającó=wókorzóstuje=
wzoró=na=liczbę=permutacjiI=kombinacjiI=wariacji=i=wariacji=
z=powtórzeniami=do=zliczania=obiektów=w=bardziej=złożonóch=
sótuacjach=kombinatorócznóch=EoNMKNFK 

PP 



Matematyka= NP=

=

NRK = fsK=rżócie=
i=tworzenie=strategiiK=

VK=ptereometriaK=wdającó=rozpoznaje=w=graniastosłupach=
i=ostrosłupach=kątó=międzó=ścianamiI=stosuje=trógonometrię=
do=obliczeń=długości=odcinkówI=miar=kątówI=pól=powierzchni=
i=objętości=EVK4I=VKSFK 

NS 

NSK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

NNK=oachunek=różniczkowóK=wdającó=stosuje=pochodne=
do=rozwiązówania=zagadnień=optómalizacójnóch=EoNNKSFK OO 

=

=
=
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=
=
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tókres=4K=moziom=wókonania=zadań=w=obszarze=wómagań=ogólnóch=
 



N4= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

 

homentarz 

AkAifwA=gAhlŚ`fltA=wAaAŃ=
=

Analiza= wóników= maturó= z= matematóki= na= poziomie podstawowóm= pozwala= zauważyćI=
że=do=najlepiej=opanowanóch=umiejętności=należą= teI=które=wómagają=zastosowania=prostóch=i=często=
pojawiającóch=się=w=trakcie=nauki=własności=figur=geometrócznóchK==

kajłatwiejszóm= zadaniem= Epoziom= wókonania= zadania= –= UUBF= okazało= się= zadanie= badające=
poziom= opanowania= umiejętności= stosowania= zależności= międzó= kątem= środkowóm= i= kątem=
wpisanómK==

wadanie 7K EM–N) 
munktó=ABCa=leżą=na=okręgu=o=środku=p=Ezobacz=rósunekFK=
jiara=kąta=BaC=jest=równa=
=
AK=VN° =
BK= TOIR° =
CK=NU° =
aK= P O° =
=
=
=
=
=
=

=

tósoki= poziom= realizacji= tego= zadania= potwierdza= fakt= opisanó= w= raporcie= po= badaniach=
mfwAI=że=polscó=uczniowie=dość=dobrze=radzą=sobie=w=sótuacjach=tópowóchI=a=poprawne=rozwiązanie=
w=tóm=zadaniu=wónika=prawie=bezpośrednio=z=twierdzenia=o=kącie=środkowóm=i=wpisanómI=opartóch=
na=tóm=samóm=łuku=okręguK=kie=bez=znaczenia=jest=też=zapewne=możliwość=„odgadnięcia”=poprawnej=
odpowiedzi= poprzez= porównanie= zaproponowanóch= dóstraktorów= z=miarą= zaznaczonego= na= rósunku=
kąta=AaBK=
=

oównież=bardzo=dobrze=poradzili=sobie=maturzóści=z=rozwiązaniem=zadaniaI=w=któróm=trzeba=bóło=
wókorzóstać= zależność= pomiędzó= współrzędnómi= środka= i= współrzędnómi= końców= tego= samego=
odcinka=Epoziom=wókonania=zadania=–=UTBFK=
=
wadanie ONK EM–N) 
t=układzie=współrzędnóch=dane=są=punktó= ( )I SA a= =oraz= ( )TIB b= K=Środkiem=odcinka=AB=jest=

punkt= ( )PI 4A = K=tónika=stądI=że=

AK= R i Ra b= = ============BK= N i Oa b= - = ============CK= 4 i NMa b= = ============aK= 4 i Oa b= - = - ===

=
honstrukcja= tego= zadania= umożliwiała= zastosowanie= kilku= strategii= jego= rozwiązaniaK= lprócz=

oczówistejI=wónikającej=z=zastosowania=znanego=wzoru=na=współrzędne=środka=odcinkaI=można=bóło=



Matematyka= NR=

zastosować= metodę= sprawdzania= warunków= i= po= kolei= wstawiać= zaproponowane= wartości= a= i= bK=
tówczas= nie= jest= potrzebnó= wspomnianó= wzórI= a= wóstarczó= na= przókład= sporządzić= stosownó=
rósunekK=wapisó=w=brudnopisach=prac=maturalnóch=potwierdzałó=stosowanie=takiej=strategiiK=
=

holejnóm= przókłademI= potwierdzającóm= tezęI= że= maturzóści= dość= dobrze= radzą= sobie=
w=sótuacjach= tópowóch= jest= wósoki= poziom= wókonania= zadania= EU4BFI= w= któróm= należało=
wókorzóstać=cechó=podobieństwa= trójkątów= i= na= podstawie= informacjiI= zawartóch= na= rósunkuI= podać=
długość=boku=trójkątaK=

wawarta= w= treści= zadania= informacja= o= podobieństwie= trójkątów= pozwalała= na= trafnó= wóbór=
właściwóch= narzędzi= do= rozwiązania= przedstawionego= problemuK= t= szczególnościI= po= ustaleniu=
odpowiedniości=boków=oraz=skali=podobieństwaI=naturalnóm=bóło=utworzenie=i=rozwiązanie=prostego=
równaniaI=wónikającego=z=twierdzenia=o=stosunku=odpowiednich=boków=w=trójkątach=podobnóchK=

tósoki=poziom=wókonania= EUNBF=osiągnęli= zdającó= także=w=przópadku=zadańI= sprawdzającóch=
opanowanie=umiejętności=wóznaczania=wartości=funkcji=sinus=kątaI=dla=którego=podano=wartość=funkcji=
tangensI=oraz=umiejętności=odczótówania=z=wókresu=funkcji=jej=zbioru=wartościK==

ka=poziomie rozszerzonóm=najłatwiejsze=okazałó=się=zadaniaI=w=któróch=trzeba=bóło=wókazać=się=
umiejętnościamiI=zapisanómi=w=podstawie=programowej=w=części=wóznaczającej=zakres=rozszerzonóI=
ale= w= sótuacjach= tópowóchI= odwołującóch= się= do= popularnóch= wzorów= lub= wómagającóch=
zastosowania=konkretnego=twierdzeniaK==

kajłatwiejsze= okazało= się= zadanieI= wómagające= zastosowania= wzoru= skróconego= mnożenia= na=
sześcian=sumóI=z=poziomem=wókonania=zadania=–=USBK=
=

======= =
=

aobró= wónik= uzóskanó= przez= maturzóstów= w= tóm= zadaniu= zakłóca= jednak= obserwacja=
po=analizie= zapisów= rozwiązań= w= brudnopisachK= tielu= zdającóchI= poszukując= współczónnika= przó=
iloczónie= Oxy I= obliczało= po= kolei= wszóstkie= pozostałe= współczónniki= rozwinięcia= wórażenia=

( )P
O P 4x y+ I= co= świadczó= o= mechanicznóm= stosowaniu= wzoruK= Takie= podejście= prowadziło=

do=wókonówania= nieprzódatnóch= obliczeńK= aocenić= jednak= należó= skuteczność= w= poszukiwaniu=
rozwiązania=w=przópadku=zdecódowanej=większości=maturzóstówK=
=

t=zadaniuI=wómagającóm=zastosowania=wzoru=na=pochodną=ilorazu=funkcjiI=zdającó=osiągnęli=
poziom=wókonania=–=UMBK==

========== =
=

modstawa= programowa= nauczania= matematóki= przewiduje= obliczanie= pochodnóch= jedónie=
z=wóbranóch= funkcjiI= w=szczególności=z=funkcji= wielomianowóch= i=wómiernóchK=oezultat= osiągniętó=
w=tóm= zadaniu= wskazujeI= że= większość= zdającóch= solidnie= opanowała= umiejętność= obliczania=



NS= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

pochodnóch= w= tóm= wóznaczonóm= zakresieK= Tegorocznóch= maturzóstów= na= ogół= cechuje= sprawne=
posługiwanie=się=popularnómi=algorótmamiK=
=

t=OMNS=roku=najtrudniejsze=na=maturze=z=matematóki=okazałó=się=zadaniaI=w=któróch=należało=
wókazać=prawdziwość=wzoru=lub=uzasadnić=własności=figur=geometrócznóchK=`zęstą=reakcją=na=samo=
sformułowanie=zawierające=polecenie=„wókaż”=lub=„uzasadnij”=jest=opuszczenie=zadaniaK=iiczna=grupa=
zdającóch=w=ogóle=nie=podejmuje=próbó=rozwiązania=zadańI=wómagającóch=uzasadnienia=tezóI=z=góró=
rezógnując=z=możliwości=uzóskania=punktów=za=umiejętność=rozumowania=i=argumentacjiK=oegularnie=
w= egzaminach= maturalnóch= wóstępuje= prawidłowośćI= że= dowód= z= zakresu= algebró= okazuje= się=
trudniejszó=od=dowodu=geometrócznegoK==
=
lto=najtrudniejsze=zadanie=z=maturó=na=poziomie podstawowóm=Epoziom=wókonania=zadania=–=ONBFK=

wadanie PMK EM–O) 
`iąg= ( )na = jest= określonó= wzorem= OO Ona n n= + = dla= Nn ³ K= rdowodnijI= że= suma= każdóch= dwóch=
kolejnóch=wórazów=tego=ciągu=jest=kwadratem=liczbó=naturalnejK=

moniżej=zamieszczono=przókładowe=poprawne=rozwiązania=zadania=Eprzókład=NK=i=OKFK==
mrzókład=NK=

==
=
mrzókład=OK=

=



Matematyka= NT=

==
tielu=maturzóstów=nie=podjęło=w=ogóle=próbó=zmierzenia=się=z=problemem=zaproponowanóm=

w=treści= zadaniaK= w= kolei= duża= grupa= zdającóch= popełniła= błąd= polegającó= na= wnioskowaniu=
na=podstawie= analizó= sumó= sąsiednich= wórazów= ciągu= w= kilku= konkretnóch= przópadkach=
o=własnościach=wszóstkich=wórazów=tego=ciąguK=lto=przókładowe=rozwiązanie=zawierające=ten=błądK=
=

mrzókład=PK=

=
=

Trudnością=w=tóm=zadaniuI=którą=zdającó=musieli=pokonać=już=na=samóm=początku=rozwiązaniaI=
bóło= zapisanie= w=sposób= ogólnó= sumó= dwóch= kolejnóch= wórazów= danego= ciąguK= kiektórzó=zdającó=
popełniali= błędó= rachunkowe= przó= wóznaczaniu= wzorów= na= kolejne= wórazó= ciągu= bądź= w= trakcie=
przekształcania= otrzómanego= wórażeniaI= określającego= sumę= dwóch= sąsiednich= wórazówK=
To=uniemożliwiało= pomóślne= zakończenie= dowodu= Ejak= w= przópadku= zilustrowanóm= w= przókładzie=
4KFK=
=

mrzókład=4K=

====== =
=

lkazuje= się= takżeI= że= w= wielu= przópadkach= pomimo= przebrnięcia= przez= pierwszó= etap=
rozwiązaniaI=nie=udało=się= zdającóm=doprowadzić= rozumowania=do=końcaK=t=przókładzie=RK=zdającó=
wóznaczół= poprawnie= wzór= na= sumę= dowolnóch= sąsiednich= wórazówI= która= może= bóć= zapisana= w=
postaci= trójmianu= kwadratowegoK= gednak= tóm= razem= mechaniczne= obliczanie= wóróżnika= trójmianu=
kwadratowegoI= popularnej= deltó= EΔF= nie= wóstarczóło= do= poprawnego= dokończenia= rozumowania= –=
pojawiła=się=wóraźna=trudność=w=opisie=istotnóch=konsekwencji=wóróżnika=równego=MK==
=

mrzókład=RK=

======== =

======== =



NU= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

oównież= dowód= geometrócznó= sprawił= trudności= zdającómI= choć= tradócójnie= rezultatóI= jakie=
zdającó=osiągnęli=w=tóm=przópadku=Epoziom=wókonania=zadania=–=ORBFI=są=zdecódowanie=lepsze=niż=
w=przópadku=dowodu=algebraicznegoK=lto=treść=zadania=i=poprawne=rozwiązania=Eprzókład=SK=i=TKFK 
wadanie O9K EM–O) 

MMaanó= jest= trójkąt= prostokątnó= ABCK= ka= przóprostokątnóch= AC= i= AB= tego= trójkąta= obrano=
odpowiednio= punktó= a= i= dK= ka= przeciwprostokątnej= BC= wóznaczono= punktó= b= i= c= takieI =że =

VMabC Bdc= = °� � =Ezobacz=rósunekFK=tókażI=że=trójkąt=Cab=jest=podobnó=do=trójkąta=cBdK=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=

mrzókład=SK==

 
 
mrzókład=TK=
=

     
 

mo=analizie=rozwiązań= zadania= zamkniętego= z= tego=samego=arkusza= maturalnegoI= w= kontekście=
wielu= poprawnóch= rozwiązań= zadaniaI= związanego= z= podobieństwem= trójkątów= można= bó=
przópuszczaćI= że= umiejętności= związane= ze= stosowaniem= cech= podobieństwa= trójkątów= są= dobrze=
opanowaneK=lkazuje=się=jednakI=że=dla=maturzóstów=czóm=innóm=jest=korzóstanie=z=informacji=o=tómI=
że= trójkątó= są= podobneI= a= czóm= innóm= przedstawienie= takiej= informacji= wraz= z= uzasadnieniemK=
pzczególnie=trudnóI=w=zadaniu=wómagającóm=uzasadnienia=podobieństwa=figurI=bół=brak=konkretnóch=
informacji=o=miarach=kątów=ostróch=w=rozpatrówanóch=trójkątachK=jaturzóści=na=ogół=dobrze=operują=
na= konkretachI= a= znacznie= gorzej= funkcjonują= w= sótuacjach= takich= jak= w= tóm= zadaniuI= gdó= trzeba=
stwierdzić= równość= odpowiednich=kątów=bez=podanej=w=treści= zadania= informacji=o=miarach=kątówK=

A= B=

C=

a=

b=

c=

d=

× =

× = × =



Matematyka= NV=

ptąd=wónikają=błędne=próbó=rozwiązania=zadaniaI=polegające=na=ustaleniu=konkretnóch=miar=kątówI=jak=
choćbó=na=przókładzie=poniżejK=
=

mrzókład=UK=

=== =
=

momimo= że= zadania= z= poleceniem= tópuW= uzasadnijI= udowodnijI= wókaż= są= elementem= arkuszó=
egzaminacójnóch= od= wielu= latI= w= wielu= pracach= można= zauważyć= brak= doświadczenia= przó=
zapisówaniu= rozwiązania= zadania= tego= tópuK= wdającó= niejednokrotnie= ma= pomósł= na= rozwiązanie=
problemuI= ale= nie= komentuje= ważnóch= elementów= przedstawionego= rozwiązaniaI= co= uniemożliwia=
przóznanie=przez= egzaminatorów=pełnej= liczbó= punktówK= t= przókładzie= VK= zdającó= nie=podałI= które=
kątó=w=poszczególnóch=trójkątach=mają=równe=miaró=ani=dlaczego=te=miaró=są=równeK=mrzedstawiono=tu=
odwołanie=się=do=przechodniości=relacji=podobieństwaI=ale=nie=wskazano=żadnej=paró=równóch=kątów=
ostróchI=co=musi=bóć=potraktowane=jako=ominięcie=istotnego=fragmentu=rozumowaniaK==

mrzókład=VK=

=
t= wielu= pracach= zdającó= korzóstają= z=tezó= przó= dowodzeniu= tej= tezóI= co= świadczó= o=braku=
zrozumienia=istotó=dowoduK=lto=przókład=takiego=błędnego=rozumowaniaK=

mrzókład=NMK=

==== =



OM= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

=

Tólko= co= trzeci= maturzósta= poprawnie= rozwiązał= zadanie=P4K= z= rachunku= prawdopodobieństwaK= lto=
poprawne=rozwiązania=tego=zadania=Eprzókład=NNK=i=NOKFK==

wadanie P4K EM–4) 
we=zbioru= wszóstkich= liczb= naturalnóch=dwucófrowóch= losujemó=kolejno=dwa= razó=po= jednej= liczbie=
bez=zwracaniaK=lblicz=prawdopodobieństwo=zdarzenia= polegającego=na=tómI=że=suma=wólosowanóch=
liczb=będzie=równa=PMK=tónik=zapisz=w=postaci=ułamka=zwókłego=nieskracalnegoK=

=
mrzókład=NNK=

=
=



Matematyka= ON=

=

mrzókład=NOK=
=

== =
=
=

ala=wielu=maturzóstów=już=pierwszóI=zupełnie=elementarnó=etap=rozwiązania=tego=zadania=stał=się=
przekraczającóm=ich=możliwości=wózwaniemK=lkazuje=sięI=że=stwierdzenieI=ile=jest=naturalnóch=liczb=
dwucófrowóch= może= nie= bóć= oczówisteK= t= ustaleniach= pojawiają= się= wóniki= UVI= VNI= VV= oraz= inneI=
któróch= wóstąpienie= trudno= wótłumaczóćK= Bardzo= często= ustalenieI= że= wszóstkich= liczb= naturalnóch=
dwucófrowóch= jest= VMI= bóło= ostatnim= poprawnóm= zapisem= w= rozwiązaniu= zadaniaK= wdającó= często=
utożsamiają=tę=liczbę=z=liczbą=wszóstkich=zdarzeń=elementarnóch=Eprzókład=NPKFK==
=
mrzókład=NPK=

========= =
=



OO= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

=

t=przópadku=części=zdającóch=dało=się=zauważyć=popełnianie=błęduI=polegającego=na=kreowaniu=
sprzeczności= w= przedstawianóm= modelu= przestrzeni= probabilistócznejI= pomimo= poprawnego=
wóznaczenia= liczbó= wszóstkich= wóników= losowaniaI= o=któróm= mowa= w= zadaniuK= ka= przókład= przó=
obliczaniuI= ile= jest= wszóstkich= zdarzeń= elementarnóchI= zdającó= nie= uwzględniali= kolejności=
losowanóch= liczbI= a= przó= zliczaniu= wóników= sprzójającóch= danemu= zdarzeniu= uwzględniali= tę=
kolejnośćK=Ten=rodzaj=błędu=ilustruje=przókład=N4K=
=
mrzókład=N4K=
==

========== =
=



Matematyka= OP=

=

Własności= prawdopodobieństwa= są= dla= wielu= maturzóstów= treściamiI= które= nie= korespondują=
z=zapisami= w= prezentowanóch= przez= nich= rozwiązaniachK= t= wielu= pracach= zdającó= w= wóniku=
obliczenia= prawdopodobieństwa= otrzómujeI= jako= wónik= końcowóI= liczbę= większą= niż= jedenK=
blementarna= własność= prawdopodobieństwaI= jaką= jest= jego= wartość= z= przedziału= liczbowego= MIN I=
powinna= prowadzić= do= natóchmiastowej= werófikacji= rozumowaniaI= w= przópadku= uzóskania= wóniku=
spoza= wspomnianego= zakresu= liczbowegoK= Tómczasem= brak= sensowności= otrzómanego= wóniku= nie=
prowadzi=niektóróch=zdającóch=do=żadnej=refleksjiK=moniżej=przókład=NRKI=ilustrującó=taką=sótuacjęK=
=
mrzókład=NRK=
=

=
=

ka= poziomie rozszerzonóm= najwięcej= trudności= tegoroczni= maturzóści= mieli= z= rozwiązaniem=
zadania=NPKI= sprawdzającego= opanowanie= umiejętności= z= zakresu= geometrii= na= płaszczóźnie=
kartezjańskiejK= pzczegółowe= omówienie= tego= zadania= zamieszczamó= w= dalszej= części= niniejszego=
opracowaniaK==

oównież= zadanie= VKI= wómagające= przeprowadzenia= rozumowania= z= wókorzóstaniem= własności=
podobieństwa=figur=w=planimetriiI=miało=bardzo=niski=poziom=wókonania=–=N4BK==
= =
wadanie 9K EM–P)=
aanó=jest=prostokąt=ABCaK=lkrąg=wpisanó=w=trójkąt=BCa=jest=stócznó=do=przekątnej=Ba=w=punkcie=kK=
lkrąg=wpisanó=w=trójkąt=ABa=jest=stócznó=do=boku=Aa=w=punkcie=MI=a=środek=p=tego=okręgu=leżó=na=
odcinku=MkI=jak=na=rósunkuK=

Błąd! kie można odnaleźć źródła odwołaniaK==
tókażI=że= Mk Aa= K=

=

auża=część=zdającóchI=także=ciI=którzó=dobrze=sobie=radzili=przó=rozwiązówaniu=innóch=zadańI=
nie=potrafiła=znaleźć=właściwej= drogi=do=wókazania=równości=odcinków=Mk= i=AaK=tarto=podkreślić=
natomiastI=że=ogromna=większość=spośród=tóch=maturzóstówI=którzó=uzóskali=choćbó=niewielki=postęp=
w=rozwiązaniu=zadaniaI=doprowadzała=swoje=rozumowanie=do=końcaK=

=

=

=



O4= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

aowód= algebraicznó= również= nie= bół łatwóm= zadaniemK= Świadczó= o= tóm= niski= poziom= wókonania=
zadania=–=NTBK=

wadanie 8K EM–P) 
tókażI=że=dla=dowolnóch=dodatnich=liczb=rzeczówistóch=x=i=y=takichI=że= O O Ox y+ = I=prawdziwa=jest=
nierówność= Ox y+ £ K=
=

t= przópadku= tego= zadania= wielu= zdającóchI= po= kilku= nieudanóch= próbach= równoważnóch=
przekształceń=tezóI=rezógnowało=z=dalszóch=poszukiwań=rozwiązaniaK=mrzó=tóm=zadaniu=w=arkuszach=
egzaminacójnóch= wóstąpiłó= dość= chaotóczne= zapisó= prób= rozwiązańI= co= sógnalizuje= konieczność=
wprowadzenia= większej= liczbó= zadań= tego= tópu= do= procesu= edukacji= przószłóch= maturzóstówK=
Absolwenci= liceów= i= techników= dósponują= na= ogół= sporóm= zasobem= narzędzi= matematócznóchI=
pozwalającóch= uzasadnić= prawdziwość= wzorów= z= zakresu= algebróK= Tómczasem= bardzo= popularne=
okazało=się=podjęcie=decózji=o=rezógnacji=z=doboru=odpowiedniego=rozumowania=do=uzasadnienia=tezó=
z= treści= zadaniaK= tiększość= zdającóch= opuściła= zadanie= lub= nie= potrafiła= zapisać= właściwóch=
przekształceńI= które= prowadziłóbó= do= wókazania= prawdziwości= własności= sumó= dwóch= liczb=
na=podstawie=informacji=o=sumie=kwadratów=tóch=liczbK=

wadanie=NRK=dotóczące=zagadnień=ze=stereometrii=również=należało=do=trudnóchK=

wadanie NRK EM–S) 
t= ostrosłupie=prawidłowóm=czworokątnóm= ABCap= o= podstawie=ABCa= wósokość= jest= równa= RI= a=kąt=
międzó=sąsiednimi=ścianami=bocznómi=ostrosłupa=ma=miarę=NOM° K=lblicz=objętość=tego=ostrosłupaK=

wdającóI= którzó= podjęli= próbę= rozwiązania= tego= zadaniaI= mieli= kłopot= już= w= początkowej= fazie=
rozwiązówania= zadaniaK= auża= część= zdającóch= miała= trudności= z= wókonaniem= przódatnej=
do=przeprowadzania= rozumowania= ilustracji= graficznejK= `zęść= zdającóch= ujawniła= brak= zrozumienia=
pojęcia=kąta=międzó=sąsiednimi=ścianamiK=monadto=w=gronie=zdającóchI=którzó=przebrnęli=przez=etap=
tworzenia= rósunku= i= interpretacji= kąta= dwuściennegoI= większość= miała= problem= z= zaplanowaniem=
kolejnóch= krokówI= prowadzącóch= do= poszukiwania= odpowiedzi= na= postawione= pótanieK=
t=szczególności= trudno= bóło= zdającóm= wóznaczóć= wielkości= potrzebne= do= obliczenia= objętości=
ostrosłupaK= ptosowanie=algorótmówI= nawet= złożonóchI= jest= dla= maturzóstów=znacznie= łatwiejsze=niż=
samodzielne=opracowanie=strategii=postępowaniaI=a=takiego=samodzielnego=wóboru=strategii=wómagało=
zadanieI=dotóczące=własności=figur=w=geometrii=przestrzennejK=

=

mroblemó „pod lupą” 

jATbjATv`wkb=jlabiltAkfb=owb`wvtfpTlŚ`f==

jożliwość= zastosowania= matematóki= jako= narzędziaI= umożliwiającego= poznanie= otaczającego=
środowiska= i= pozwalającego= na= opisanie= rzeczówistóch= zagadnień= za= pomocą= pojęć= i= reguł=
matematócznóch= –= to= jeden= z= ważnóch= powodów= powszechnego= nauczania= tego= przedmiotuK=
oozumieją= to= także= sami= uczniowieI= często= powtarzającó= argumentó= na= rzecz= konieczności=
przekazówania= szczególnie= takiego= zakresu= wiedzó= czó= umiejętnościI= któró= pozostaje= w=ścisłóm=
związku= z=konkretami= i= ma= przełożenie= na= sótuacje= realneK= rmiejętność= opisu= rzeczówistości=
z=wókorzóstaniem=modelu=matematócznego= to= jednak=wciąż= dla= wielu= ludzi=wchodzącóch=w=dorosłe=
żócie=sfera=nieosiągalnaK==

t=arkuszu=maturalnóm=z=matematóki=dla=poziomu=podstawowego=znalazło=się=zadanie=z=treściąI=
której= większą= część= stanowi= tekst= popularnonaukowóK= t= zadaniu= tóm= podano= wzór= opisującó=
rzeczówiste=zjawiskoK==

=
=

=



Matematyka= OR=

wadanie PNK EM–O) 
=

pkala= oichtera= służó= do= określania= siłó= trzęsień= ziemiK= piła= ta= opisana= jest= wzorem=

M

log Ao
A

= I= gdzie= A = oznacza= amplitudę= trzęsienia= wórażoną= w= centómetrachI= 4
M NMA -= cm= jest=

stałąI= nazówaną= amplitudą= wzorcowąK= R=maja=OMN4=roku=w=Tajlandii=miało=miejsce=trzęsienie=ziemi=
o=sile=SIO=w=skali=oichteraK=lblicz=amplitudę= trzęsienia=ziemi=w=Tajlandii=i=rozstrzógnijI=czó=jest=ona=
większaI=czó=–=mniejsza=od=NMM=cmK=
=

Abó=rozwiązać= zadanieI= należało=wstawić= do=podanego=wzoru=odpowiednie=wartości= liczboweI=
wóstępujące=w=treści=zadania=oraz=zastosować=odpowiednie=własności=logarótmu=i=potęgowaniaI=które=
zdającó= mogą= odnaleźć= w= dopuszczonóm= do= wókorzóstania= w= trakcie= maturó= zestawie= wzorów=
matematócznóchK=lto=przókładowe=poprawne=rozwiązania=zadańI=przedstawione=przez=tegorocznóch=
maturzóstów=Eprzókładó=NSK=i=NTKFK=
=
mrzókład=NSK=
=

=

=
=

=

mrzókład=NTK=
=

========== ======== =

====== =
=

=

ala= wielu= zdającóch= rozwiązanie= zadania= nie= mogło= zakończóć= się= sukcesemI= ponieważ= mieli=
poważne= trudności= z= podstawieniem= odpowiednich= wartości= do= wzoruK= t= zamieszczonóch=
przókładowóch= rozwiązaniach= Eprzókład= NUK= i= NVKF= pomólono= siłę= trzęsienia= ziemi= z= amplitudą=
trzęsienia=ziemiK=



OS= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

mrzókład=NUK=

=

=

mrzókład=NVK=

=

=

==

==



Matematyka= OT=

=

fnnóm=charakteróstócznóm=błędem=bóło=umieszczanie=we=wzorze=w=miejscu=amplitudó=trzęsienia=
ziemi= wartości= liczbowejI= z= którą= należało= ową= amplitudę= porównaćK= lto= przókładowe= błędne=
podejście=do=rozwiązania=problemuK=

mrzókład=OMK=

=

=

auża= część= zdającóch= nie= mogła= poprawnie= odnieść= się= do= sformułowanego= w=zadaniu=
zagadnieniaI= ponieważ=nie=przóswoiła=pojęcia= logarótmu=lub=nie=potrafiła=zastosować= elementarnóch=
własności= logarótmuK= mrzókładó= przedstawione= poniżej= świadczą= o= tómI= że= mianownik= ułamkaI=
stanowiącego= liczbę= logarótmowanąI= może= bóć= postrzeganó= jako= liczba= niezwiązana= z=logarótmemK=
tedług= części= zdającóchI= dzięki= wómnożeniu= obu= stron= nierówności= przez= mianownik= liczbó=
logarótmowanejI= można=pominąć= mianownik= liczbó= logarótmowanejK=aodatkowo=w=przókładzie=ONK=
ujawnionoI= że= sam= sómbol= „log”= może= bóć= traktowanó= jako= liczbaLzmiennaI= przez= którą= można=
mnożyć= obie= stronó= równaniaK= oównież= w= tóm= przókładzie= utożsamianie= „logNM”= EtjK= sómbolu=
logarótmu=bez= liczbó= logarótmowanejF= z=„logNM”=Eczóli= z=liczbą=NF=świadczó=o= tómI= że=zrozumienieI=
czóm= jest= logarótmI= może= okazać= się= nie= lada= wózwaniemK= ala= sporej= części= absolwentów= szkółI=
w=któróch= edukacja= kończó= się= egzaminem= maturalnómI= logarótm= pozostaje= jedónie= nic=
nieznaczącómI=skomplikowanóm=zapisem=sómbolicznómK=

mrzókład=ONK=

==



OU= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

=

mrzókład=OOK=

=

=

`zęsto= w= arkuszach= maturalnóchI= wópełnionóch= przez= zdającóchI= którzó= podjęli= próbę=
rozwiązania= omawianego= zadaniaI= można= zauważyć= wópisanie= wszóstkich= potrzebnóch=
do=rozwiązania= zadania= wzorów= i= równocześnie= brak= jakiegokolwiek= poprawnego= połączenia= ich=
z=konkretnómi= danómiK= Taka= sótuacja= bóła= popularna= także= w= przópadku= uczniówI= którzó= bez=
szczególnóch= trudności= rozwiązali= większą= część= zadań= z= arkusza= maturalnegoK= ala= absolwentów=
liceów=i=techników=matematóka=okazała=się=sferą=oderwaną=od=rzeczówistóch=zjawiskK=gest=to=ważnó=
sógnałI= że= nauczanie= matematóki= nie= powinno= bóć= jedónie= ćwiczeniem= w= posługiwaniu= się=
algorótmami= i=wzoramiI= a= zapisó= sómboliczne= nie= mogą= stanowić= wółącznie= abstrakcójnego= opisu=
pojęć=lub=działań=matematócznóchK==

=
dbljbTofA=kA=mŁApw`wvŹkfb=hAoTbwgAŃphfbg==

fnaczej=niż=w=poprzednich= latach=najtrudniejszóm=zadaniem=maturalnóm=z=matematóki=nie=bóło=
zadanie= wómagające= dowodu= czó= przeprowadzenia= rozumowania= uzasadniającego= sformułowaną=
w=treści= zadania= tezęK= Tóm= razem= najniższó= wónik= Epoziom= wókonania= zadania= –= NOBF= osiągnęło=
zadanie= z=geometrii= na= płaszczóźnie= kartezjańskiejK= wdającó= nie= mają= większóch= kłopotów=
ze=stosowaniem= własności= obiektów= geometrócznóch= w= układzie= kartezjańskim= w=sótuacjachI= gdó=
do=rozwiązania=zadania=potrzebna=jest=pojedóncza=umiejętnośćI=pozwalająca=na=wskazanie=właściwej=
odpowiedziK=wadania=wómagające=jedónie=wóznaczenia=współrzędnóch=środka=odcinka=lub=obliczenia=
współrzędnóch= punktu= przecięcia= dwóch= prostóch= należą= zawsze= do= najłatwiejszóch= i= najbardziej=
przez= maturzóstów= lubianóchK= gednak= zadanieI= w= któróm= wómaga= się= przeprowadzenia=
kilkuetapowego= rozumowaniaI= dla= ogromnej= większości= maturzóstów= staje= się= przeszkodą= nie=
do=pokonaniaK=
=
lto=zadanieI=które=przósporzóło=zdającóm=matematókę=najwięcej=trudnościK=
=
wadanie NPK EM–R) 
munktó= ( )PMI POA = =i= ( )MI UB = =są=sąsiednimi=wierzchołkami=czworokąta=ABCa=wpisanego=w=okrągK=
mrosta= o=równaniu= O Mx y- + = = jest= jedóną= osią= sómetrii= tego= czworokąta= i=zawiera= przekątną= ACK=
lblicz=współrzędne=wierzchołków=C=i=a=tego=czworokątaK=
=

Abó= rozwiązać= zadanieI= należało= wókazać= się= umiejętnościami= wóznaczania= równania= prostejI=
która= jest= prostopadła= do= prostej= danej= w= postaci= kierunkowej= i= przechodzi= przez= danó= punktI=
obliczania= współrzędnóch= punktu= przecięcia= dwóch= prostóchI= a= także= wóznaczania= współrzędnóch=
środka= odcinkaK= kależało= jednak= umiejętnie= opracować= strategię= prowadzącą= do= znalezienia=



Matematyka= OV=

współrzędnóch= punktów= C= i= a= dwóch= sąsiednich= wierzchołków= deltoidu= EtjK= czworokąta= mającego=
dokładnie=jedną=oś=sómetriiFK=
=

Abó= obliczóć= współrzędne=punktu= aI= któró= jest= obrazem= danego= punktu= B= w=sómetrii= osiowej=
względem=danej=prostej=zawierającej=odcinek=ACI=wóstarczóło=znaleźć=równanie=prostej=prostopadłej=
do=danejI=przechodzącej=przez=danó=punktI=a=następnie=wóznaczóć=współrzędne=punktu=przecięcia=obu=
prostóchK= Tak= wóznaczonó= punkt= przecięcia= prostóch= jest= środkiem= odcinka= BaI= którego= jeden=
z=końców=podano=w=treści=zadaniaK=watem=wóznaczenie=współrzędnóch=drugiego=końca=odcinka=przó=
znanóch= współrzędnóch= środka= odcinka= i= pierwszego= z= końców= nie= powinno= stanowić= trudności=
dla=przóstępującóch=do=maturóI=zwłaszcza=że=ta=część=rozwiązania=wómagała=prowadzenia=rachunków=
jedónie=na=liczbach=całkowitóchK=
=

ao=ustalenia=wartości=współrzędnóch=punktu=C=wóstarczóło=wóznaczóć=współrzędne=punktu=p=–=
środka= okręgu= opisanego=na= deltoidzieI= na= przókład=z=wókorzóstaniem=równości= długości=odcinków=
Ap= i= BpI =oraz =faktI =że =punkt =p= leżó= na= osi= sómetrii= figuróK= kastępnie= można= bóło= dodatkowo=
wókorzóstać=informację=o=tómI==że=punkt=p=jest=środkiem=odcinka=AC=lub=równość=długości=odcinków=
Ap=i=CpK=Tóm=razem=rachunki=wómagałó=działań=na=liczbach=wómiernóch=Eułamki=o=mianowniku=PFK=
w=powóższego=opisu=wónikaI=że=umiejętności=niezbędne=do=rozwiązania=zadania=nie=wókraczałó=poza=
zakres= podstawowóK= holejne= etapó= rozwiązania= zaś= są= naturalną= konsekwencją= własności= obiektów=
geometrócznóch=wskazanóch==w=zadaniuK=
=

moniżej= zamieszczono=przókładowe=poprawne= rozwiązania= zadaniaK= t= przókładzie=OPK= zdającó=
przedstawił=rozwiązanie=w=ujęciu=takimI=jak==opisano=powóżejI=w=przókładzie=O4K=zdającó=wókorzóstał=
równanie=okręgu=przechodzącego=przez=punktó=ABa=do=wóznaczenia=współrzędnóch=punktu=CK=
=



PM= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

mrzókład=OPK=

=



Matematyka= PN=

=
mrzókład=O4K=
=

=
ao= wóznaczenia= współrzędnóch= wierzchołka= C= część= zdającóch= korzóstała= z= faktuI= że= trójkąt=

ABC= jest= prostokątnó= Ekonsekwencja= wpisania= deltoidu= w= okrągFK= moniżej= przókład= takiego=



PO= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

rozwiązania= Eprzókład=ORKFI= w=którómI= długość= odcinka= AC= została= policzona= błędnieK= wdającó=
zastosował= twierdzenie=mitagorasaK=w=kolei=w=przókładzie=OSK=zdającó=zapisuje=równanie=prostej=BCI=
prostopadłej=do=prostej=ABI=ale=popełnia=błąd=rachunkowó=E NM OS

U UN+ = F=K=
=
mrzókład=ORK=

=
=
mrzókład=OSK==

=
=



Matematyka= PP=

=

lprócz= błędów= rachunkowóch= maturzóści=popełniali= też= błędó= merótoróczneK= t= poniższóm=
przókładzie=zdającó=umieścił=punkt=B=błędnie=na=osi=lxK=
=
mrzókład=OTK=

=
=
=



P4= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

=

t=kolejnóm=zamieszczonóm=tu=rozwiązaniu=zdającó=wókorzóstał=poprawnie=fakt=wóstępowania=
kąta= prostego= przó= wierzchołku= B= i= wóznaczół= współrzędne= punktu= CK= kiestetóI= w= dalszej= części=
błędnie=przójąłI=że=kąt=przó=wierzchołku=C=również=jest=prostóK=
=
mrzókład=OUK=
Błąd! kie można odnaleźć źródła 

odwołaniaK =

=
oozwiązaniaI= w= któróch= zastosowano= poprawne= rozumowanie= do= wóznaczenia= jednego=

wierzchołka=i=korzóstano=z=błędnóch=wniosków=przó=wóznaczaniu=drugiego=wierzchołkaI=zdarzałó=się=
stosunkowo= częstoK= kajbardziej= powszechne= jednak= bóło= opuszczanie= zadaniaI= a= także= brak= nawet=
niewielkiego=postępu=przó=podejmowanóch=próbach=rozwiązaniaK=t=przókładzie=OVK=zdającó=obliczół=
jedónie=długość=odcinka=ABK=t=kolejnóm=rozwiązaniu=Eprzókład=PMKF=zdającó=podjął=próbę=zapisania=
prostej=prostopadłej=do=danejI=ale=przójął=niewłaściwó=współczónnik=kierunkowóK=
=
mrzókład=OVK=

=
=
=
=
=
=
=



Matematyka= PR=

mrzókład=PMK==

=
=

Analiza= rozwiązań= zadania= maturalnego= z= geometrii= analitócznej= nie= może= prowadzić=
do=optómistócznóch= wnioskówK= rzóskanó= przez= maturzóstów= niski= wónik= jest= ważnóm= sógnałem=
dotóczącóm=konieczności=zmianó=podejścia=do=nauczania=umiejętności=potrzebnóch=do=rozwiązówania=
zagadnień=geometrócznóch=na=płaszczóźnie=kartezjańskiejK=

=

tnioski i rekomendacje 

bgzamin= maturalnó= z= matematóki= na= poziomie podstawowóm= potwierdziłI= że= zadania=
sprawdzające= pojedónczeI= nieskomplikowaneI= umiejętności= na= ogół= nie= sprawiają= trudności=
absolwentom= liceów= i=technikówK= t= tóm= roku= najlepsze= wóniki= zdającó= uzóskali= za= zadania=
geometróczneK= t= skali= kraju= UUB= zdającóch= poprawnie= zastosowało= zależność= międzó= kątem=
środkowóm=i=kątem=wpisanómI=przó=czóm=dodać= należóI= że=w=zadaniu= trzeba=bóło= też= wókazać= się=
znajomością=własności=kątów=wierzchołkowóch=i=znajomością=sumó=miar=kątów=w=trójkącieK=tósoki=
odsetek= maturzóstów= EUTBF= potrafi= wókorzóstać= faktI= że= współrzędne= środka= odcinka= są średnimi=
arótmetócznómi= odpowiednich= współrzędnóch= końców= odcinkaK= rstalenie= miar= długości= odcinków=
w=figurach=podobnóchI= zwłaszczaI= jeśli= rozważana= sótuacja= przedstawiona= jest=na= rósunkuI= również=
nie= stanowi= problemu= dla= zdecódowanej= większości= zdającóchK= tósoki= odsetek= zdającóchI= którzó=
poprawnie= wóznaczóli= wartość= funkcji= sinus= przó= danóm= tangensie= tego= samego= kątaI= a= także= tóchI=
którzó= poprawnie= odczótali= z=rósunku= zbiór= wartości= funkcjiI= potwierdzająI= że= rozwiązanie= zadania=
w=przópadkuI= gdó= możliwe= jest= wókorzóstanie= graficznej= interpretacji= pojęćI= najczęściej= kończó= się=
sukcesemK==

ka= poziomie rozszerzonóm= szczególnie= dobre= rezultató= zdającó= uzóskali= w= zadaniachI=
wómagającóch= jedónie= zastosowania= wzorówI= co= potwierdzili= w= sótuacjachI= sprawdzającóch=
znajomość=wzorów=skróconego=mnożenia=i=na=funkcję=pochodnąK==

Tegorocznó=egzamin=maturalnó= z= matematóki=na= poziomie rozszerzonóm=ujawniłI=że=poważnó=
problem=stanowi=opanowanie=przez=absolwentów=liceów=i=techników=umiejętności=z=zakresu=geometrii=
na= płaszczóźnie= kartezjańskiejK= `hoć= pojedóncze= umiejętności= wódają= się= bóć= dobrze= opanowane=
przez= maturzóstówI= to= rozwiązanie= zadania= sprawdzającego=te= same=umiejętnościI= ale=w=połączeniu=
z=koniecznością= przeprowadzenia= kilkuetapowego= rozumowania= i= wókorzóstania= konkretnóch=
własności= rozważanóch= figur= geometrócznóch= jest= niemożliwe= do= zrealizowania= w= przópadku=
zdecódowanej= większości= zdającóch= maturęK= gest= to= szczególnie= niepokojące= w= sótuacjiI= gdó=



PS= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=OMNS=
=

na=poziomie= rozszerzonóm=najtrudniejszóm=zadaniem=okazuje=się= takieI= które=wómaga= zastosowania=
wółącznie= umiejętnościI= przópisanóch= w=podstawie= programowej= do= poziomu= podstawowego=
i=zaplanowania=kolejnóch=kroków=poszukiwania= rozwiązaniaK=tarto=podkreślićI=że=konieczne=w=tóm=
zadaniu=do=wókonania=rachunki=wómagałó=jedónie=operacji=na=liczbach=całkowitóch=bądź=na=ułamkach=
o=jednocófrowóm=mianownikuK==

deometria= na= płaszczóźnie= kartezjańskiej= nie= może= bóć= przez= uczniów= sprowadzona= jedónie=
do=zestawu=wzorówK=tażne=jestI=bó=maturzóści=mieli=okazję=połączóć=własności=figur=geometrócznóch=
z=zależnościamiI= wónikającómi= z= położenia= figuró= w= układzie= współrzędnóchK= tarto= zachęcać=
uczniów=do=rozwiązówania=tóch=samóch=problemów=w=geometrii=metodami=osadzonómi=w=tradócójnej=
geometrii= euklidesowejI= jak= i= na= płaszczóźnie= kartezjańskiejI= bó= eliminować= powstawanie= sztucznej=
barieróI= która= utrudnia= maturzóstom= opracowanie= strategiiI= wómagającej= opisania= własności= figur=
geometrócznóch= z=wókorzóstaniem= współrzędnóch= punktów= i= równańI= odpowiadającóch= obiektom=
osadzonóm=w=układzie=współrzędnóchK=

Analiza= rozwiązańI= przedstawionóch=w=pracach= maturalnóch= z= matematókiI= pozwala= zauważyć=
takżeI= że= często= zdającó= stosują= skomplikowane= narzędzia= w= prostóch= sótuacjachI= poszukują=
odpowiedzi=według=ściśle=wóuczonego=algorótmuI=nie=zważając=na=toI=że=rozwiązanie=można=znaleźćI=
o= wiele= łatwiej= i=szóbciejI= jeśli= wókorzósta= się= własności= konkretnóch= obiektów= matematócznóchI=
na=przókład= poszukiwanie= pierwiastków= trójmianu= kwadratowegoI= niezależnie= od= postaci= tego=
trójmianuI= odbówa= się= z= użóciem= wóróżnika= Eliczenie= deltóFI= a= pozbówanie= się= mianownika=
w=przópadku= nierówności= realizowane= jest= przez= mnożenie=przez= kwadrat=wórażenia= z= mianownikaI=
nawet=w=sótuacjiI=gdó=mianownik=jest=zawsze=dodatniK=t=przópadku=zadań=geometrócznóch=zdającó=
często= stosują= czasochłonne= algorótmó= i= nie= mają= nawóku= poszukiwania= takich= metod= rozwiązaniaI=
które=pozwalają=na=znalezienie=odpowiedzi=w=krótkim=czasieK=tielu=przószłóch=maturzóstów=traktuje=
matematókę= jak=zestaw=gotowóch=algorótmów=i=procedurI= któróch=zastosowanie=pozwala= poprawnie=
rozwiązać=zadania= i=w=konsekwencji= zdać= egzaminK= ptosowanie= wóuczonóch=algorótmów= w=dążeniu=
do= pozótównego= wóniku= egzaminu= nie= zawsze= oznacza= dobór= trafnóch= metod= do= poszukiwania=
odpowiedzi=na=postawione=pótaniaK=kauczócielom=trudno=jest=zmienić=takie=podejście=uczniówK=tarto=
jednakI=tam=gdzie=to=możliweI=odchodzić=w=procesie=nauczania=od=stosowania=wółącznie=popularnóch=
algorótmów= i=pokazówać= przószłóm= maturzóstom= alternatówne= ujęcia= zagadnieniaI= pozwalające=
na=szóbsze=rozwiązanie=problemuK=

ao=zadańI=które=sprawiają=maturzóstom=najwięcej=trudnościI=należą=te=wómagające=uzasadnienia=
prawdziwości= twierdzenia= lub= własności= obiektów= matematócznóchI= szczególnie= z= zakresu= algebróK=
wadania=ze=sformułowaniem=„uzasadnijI=że”=są=bardzo=często=pomijaneK=t= przópadku= podejmowania=
próbó= rozwiązania= tópowóm=błędem= jest= ograniczenie= się= do= sprawdzenia= prawdziwości= wzoru= lub=
tezó=twierdzenia=jedónie=w=konkretnóm=przópadkuK=fnnóm=łatwóm=do=zaobserwowania=nawókiem=jest=
pomijanie=istotnej=części=rozumowania=lub=zapisówanie=sformułowania=w=stólu=„oczówiste=jest…”=bez=
jakichkolwiek=komentarzó=w=kluczowóch=miejscach=przedstawianego=uzasadnieniaK=wdającó=powinni=
mieć świadomośćI= że= stosowanie= wóżej= wspomnianóch= zabiegów= nie=przóczóni= się= do=poprawienia=
wóniku=egzaminuK=
=

Tegorocznó= egzamin= maturalnó= z= matematóki= pozwolił= zaobserwować= niepokojącą= sótuacjęK=
ptosunkowo= często= dało= się= zauważyć= niższó= wónik= za= rozwiązanie= problemów= tópowóch= niż=
w=przópadku=zadańI=wómagającóch=opanowania=złożonóch=umiejętności=–=u=tego=samego=zdającegoK=
wadaniaI= dotókające= elementarnóch= zagadnieńI= dla= części= maturzóstów= stanowiłó= punkt= wójścia=
do=komplikowania=tópowóch=problemów=i=wószukiwania=na=siłę=pułapekI=które=w=rzeczówistości=nie=
wóstępowałóK=ka=przókład=zdarzałó=się=prace=maturzóstówI=niemogącóch=zadowolić=się=rozwiązaniem=
prostej=nierówności=trógonometrócznej=i=prezentującóch=w=zamian=nietópowe=metodó=rozwiązańI=które=
wręcz=nie=mogłó=doprowadzić= do=znalezienia= właściwej=odpowiedzi=w=tópowóm=zadaniuK=t=trakcie=
naukiI= także=w=ramach=przógotowania= do= maturóI= należó=pamiętaćI= że=podstawą= sukcesu= jest= dobre=
opanowanie= umiejętności= elementarnóchK= pkupianie= się= wółącznie= na= poszukiwaniu= rozwiązań=
zagadnień=nietópowóch=może=przóczónić=się=w=efekcie=do=uzóskania=rezultatów=poniżej=potencjalnóch=



Matematyka= PT=

możliwościK= Takie= doświadczenie= nie= bóło= obce= uczniomI= którzó= zrezógnowali= z= utrwalania=
umiejętności=mniej=wórafinowanóch=na=rzecz=poszukiwania=problemów=nietópowóchK=
=

tarto=na=koniec=podkreślićI=że=większość= maturzóstów=potrafiła=poprawnie=rozwiązać= zadaniaI=
wómagające= zastosowania= konkretnego= wzoru= i= odwołujące= się= do= pojedónczóch= umiejętnościI=
zapisanóch= w= podstawie= programowejK= `hętnieI= i= na= ogół= poprawnieI= rozwiązówane= bółó= przez=
maturzóstów=zadaniaI= w= któróch=zamieszczono= rósunek= oraz= takieI= w= któróch= sporządzenie= rósunku=
ułatwiało=rozwiązanieK=Trzeba=zaznaczóćI=że=do=zadań= z=dobróm=wónikiem=należałó=też= takieI= które=
wómagałó= przeprowadzenia= krótkiego= rozumowania= lub= połączenia= kilku= własności= obiektów=
matematócznóchK= aaje= się= jednak= zauważyćI= że= te= same= osobóI= któró= uzóskują= dobró= wónik=
na=maturze= z= poziomu= podstawowegoI= nie= potrafią= rozwiązać= większości= zadań= z= poziomu=
rozszerzonegoK=t=procesie=edukacji=ważne=jestI=bó=kształceniu=umiejętności=z=poziomu=rozszerzonego=
nadać=równorzędne=znaczenie=jak=utrwalaniu=umiejętności=z=poziomu=podstawowegoK==
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