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O= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

 
lpracowanie  
gózef=aaniel=E`entralna=homisja=bgzaminacójnaF=
fzabela=pzafrańska=Elkręgowa=homisja=bgzaminacójna=w=moznaniuF=
jieczósław=całat=Elkręgowa=homisja=bgzaminacójna=we=trocławiuF=
 
 
oedakcja 
dr=tioletta=hozak=E`entralna=homisja=bgzaminacójnaF=
 
 
lpracowanie techniczne 
goanna=aobkowska=E`entralna=homisja=bgzaminacójnaF=
 
 
tspółpraca  
Beata=aobrosielska=E`entralna=homisja=bgzaminacójnaF=
Agata=tiśniewska=E`entralna=homisja=bgzaminacójnaF=
mracownie=dsK=tóników=bgzaminacójnóch=okręgowóch=komisji=egzaminacójnóch=

=
=
=
=

=
=
=
=
=
lpracowanie dla województwa wielkopolskiego 
 
lkręgowa homisja bgzaminacójna w moznaniu 
fzabela=pzafrańska=
gacek=mietrzak=
jichał=mawlak=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Centralna homisja bgzaminacójna 
ulK=jarka=bdelmana=SI=MMJNVM=tarszawa=

telK=MOO=RPS=SR=MMI=fax=MOO=RPS=SR=M4=
eJmailW=sekretariat@ckeKgovKpl=

wwwKckeKgovKpl



jatematyka= 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= otwartóchK= wadania= sprawdzałó= wiadomości= oraz= umiejętności=
opisane=w=pięciu=obszarach=wómagań= ogólnóch=podstawó=programowej=matematókiW=wókorzóstanie 
i tworzenie informacji= Epięć= zadań= zamkniętóch= i= jedno= zadanie= zamknięteFI= wókorzóstanie 
i interpretowanie reprezentacji=Edwanaście=zadań=zamkniętóchI=dwa=zadania=otwarteFI=modelowanie 
matematóczne=Esiedem=zadań=zamkniętóchI=dwa=zadania=otwarteFI=użócie i tworzenie strategii=Ejedno=
zadanie=zamknięteI=dwa=zadania=otwarteF=oraz=rozumowanie i argumentacja=Edwa=zadania=otwarteFK=
wa=rozwiązanie=wszóstkich=zadań=zdającó=mógł=otrzómać=RM=punktówK=

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

iiczba zdającóch OO48S 

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

z=liceów=ogólnokształcącóch= NPVSN=
z=techników= UROR=
ze=szkół=na=wsi= NNVN=
ze=szkół=w=miastach=do=OM=tósK=mieszkańców= 4SON=
ze=szkół=w=miastach=od=OM=tósK=do=NMM=tósK=mieszkańców= VSRP=
ze=szkół=w=miastach=powóżej=NMM=tósK=mieszkańców= TMON=
ze=szkół=publicznóch= ONORM=
ze=szkół=niepublicznóch= NOPS=
kobietó= NORNS=
mężczóźni= VVTM=
bez=dósleksji=rozwojowej= ONO4R=
z=dósleksją=rozwojową= NO4N=

=
G=aane=w=tabeli=dotóczą=wszóstkich=tegorocznóch=absolwentówK=
=
w=egzaminu=zwolniono=N=absolwenta=–=laureataLfinalistę=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= OM=
słabowidzącó== NR=
niewidomi= M=
słabosłószącó= PS=
niesłószącó= NU=

= lgółem 89 
=



4= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

=

PK mrzebieg egzaminu  
=

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

Termin=egzaminu= T=maja=OMNU=
`zas=trwania=egzaminu= NTM=minut=
iiczba=szkół= 4RN=
iiczba=zespołów=egzaminatorów= NT=
iiczba=egzaminatorów= 444=
iiczba=obserwatorówN=E§=U=ustK=NF= NM=
iiczba=
unieważnieńO=

w=przópadkuW=
artK=44zzv=

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

artK=44zzv=
pkt=O=

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

N=

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=
maturalnego=

N=

artK=44zzó=
ustK=NM=

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

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

================================================
N=ka=podstawie=rozporządzenia=jinistra=bdukacji=karodowej=z=dnia=ON=grudnia=OMNS=rK=w=sprawie=szczegółowóch=warunków=
i=sposobu=przeprowadzania=egzaminu=gimnazjalnego=i=egzaminu=maturalnego=EazKrK=z=OMNS=rKI=pozK=OOOPFK=
O=ka=podstawie=ustawó=z=dnia=T=września=NVVN=rK=o=sóstemie=oświató=Etekst=jednK=azKrK=z=OMNTI=pozK=ONVUI=ze=zmKFK=
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4K modstawowe dane statóstóczne  
tóniki zdającóch  

=
=

=

tókres=NK oozkład=wóników=zdającóch 

=

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

=

wdającó iiczba 
zdającóch 

jinimum 
E%)  

jaksimum 
E%) 

jediana 
E%) 

jodalna 
E%) 

Średnia 
E%) 

ldchólenie 
standardowe 

E%) 

ldsetek 
sukcesów** 

ogółem OOR7R M NMM RO 48 RP,8O O4,47 8P 

w=tómW= =
z=liceów=
ogólnokształcącóch NPVSN= M= NMM= RU= NMM= RUI4S= ORINP= US=

z=techników= UROR= M= NMM= 44= P4= 4SIOM= ONIOS= TT=

bez=dósleksji=
rozwojowej= ONO4R= M= NMM= RO= 4U= RPITR= O4I4S= UP=

z=dósleksją=
rozwojową= NO4N= 4= NMM= RO= P4= R4IVT= O4IRV= UP=

=
G=marametró=statóstóczne=podane=zostałó=dla=grup=liczącóch=PM=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 

E%) 

NK = 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=

TM=

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

NK=iiczbó=rzeczówisteK=wdającó=posługuje=
się=w=obliczeniach=pierwiastkami=dowolnego=stopnia=
i=stosuje=prawa=działań=na=pierwiastkach=ENKPFK=

SU=

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

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

TP=

4K = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

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

PK=oównania=i=nierównościK=wdającó=rozwiązuje=
nierówności=pierwszego=stopnia=z=jedną=niewiadomą=
EPKPFK=

SU=

SK = fK=tókorzóstanie=i=tworzenie=
informacjiK=

4K=cunkcjeK=wdającó=interpretuje=współczónniki=
wóstępujące=we=wzorze=funkcji=kwadratowej=w=postaci=
kanonicznejI=w=postaci=ogólnej=i=w=postaci=iloczónowej=
Eo=ile=istniejeF=E4KNMFK=

TV=

TK = fK=tókorzóstanie=i=tworzenie=
informacji=

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

44=

UK = fK=tókorzóstanie=i=tworzenie=
informacjiK=

4K=cunkcjeK=wdającó=interpretuje=współczónniki=
wóstępujące=we=wzorze=funkcji=liniowej=E4KTFK= TS=

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

4K=cunkcjeK=wdającó=szkicuje=wókres=funkcji=
kwadratowejI=korzóstając=z=jej=wzoru=E4KUFK= TV=

NMK = fK=tókorzóstanie=i=tworzenie=
informacji=

4K=cunkcjeK=wdającó=wóznacza=wzór=funkcji=liniowej=na=
podstawie=informacji=o=funkcji=lub=o=jej=wókresie=E4KSFK= S4=

NNK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

NOK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

NPK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

RK=`iągiK=wdającó=stosuje=wzór=na=nJtó=wóraz=i=na=sumę=
n=początkowóch=wórazów=ciągu=geometrócznego=ERK4FK= SO=

N4K = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

SK=TrógonometriaK=wdającó=korzósta=z=przóbliżonóch=
wartości=funkcji=trógonometrócznóch=–=odczótanóch=
z=tablic=ESKOFK=

TN=



jatematyka= T=

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

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

NSK = fsK=rżócie=i=tworzenie=
strategiiK=

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

NTK  fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

TK=mlanimetriaK=wdającó=korzósta=z=własności=funkcji=
trógonometrócznóch=w=łatwóch=obliczeniach=
geometrócznóch=ETK4FK=

TN=

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

UK=deometria=na=płaszczóźnie=kartezjańskiejK=wdającó=
wóznacza=współrzędne=środka=odcinka=EUKRFK= SN=

NVK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

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

UO=

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

VK=ptereometriaK=wdającó=rozpoznaje=w=graniastosłupach=
i=ostrosłupach=kątó=międzó=odcinkami=EnpK=krawędziamiI=
krawędziami=i=przekątnómiI=itpKFI=oblicza=miaró=tóch=
kątów=EVKNFK=

4S=

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

VK=ptereometriaK=wdającó=rozpoznaje=w=graniastosłupach=
i=ostrosłupach=kąt=międzó=odcinkami=i=płaszczóznami=
Emiędzó=krawędziami=i=ścianamiI=przekątnómi=
i=ścianamiFI=oblicza=miaró=tóch=kątów=EVKOFK=

S4=

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

dNNK=BrółóK=wdającó=oblicza=pole=powierzchni=i=objętość=
walcaI=stożkaI=kuli=EdNNKOFK= RU=

OPK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

NMK=blementó=statóstóki=opisowejK=Teoria=
prawdopodobieństwa=i=kombinatorókaK=wdającó=oblicza=
średnią=ważoną=i=odchólenie=standardowe=zestawu=
danóch=Etakże=w=przópadku=danóch=odpowiednio=
pogrupowanóchFI=interpretuje=te=parametró=dla=danóch=
empirócznóch=ENMKNFK=

PN=

O4K = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

NMK=blementó=statóstóki=opisowejK=Teoria=
prawdopodobieństwa=i=kombinatorókaK=wdającó=zlicza=
obiektó=w=prostóch=sótuacjach=kombinatorócznóchI=
niewómagającóch=użócia=wzorów=kombinatorócznóchI=
stosuje=regułę=mnożenia=i=regułę=dodawania=ENMKOFK=

PV=

ORK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

VM=

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

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

OTK = fK=tókorzóstanie=i=tworzenie=
informacjiK=

PK=oównania=i=nierównościK=wdającó=korzósta=z=własności=
iloczónu=przó=rozwiązówaniu=równań=tópu=xEx=+=NFEx=–
=TF=Z=M=EPKTFK=

SM=

OUK = sK=oozumowanie=
i=argumentacjaK 

OK=tórażenia=algebraiczneK=wdającó=użówa=wzorów=

skróconego=mnożenia=na= ( )Oa b±
=oraz=

O Oa b- =EOKNFK 
NU=

OVK = sK=oozumowanie=
i=argumentacjaK=

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



U= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

PMK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=reprezentacjiK=

4K=cunkcjeK=wdającó=szkicuje=wókresó=funkcji=
wókładniczóch=dla=różnóch=podstaw=E4KN4FK=wdającó=na=
podstawie=wókresu=funkcji=y=Z=fExF=szkicuje=wókresó=
funkcji=y=Z=fEx=+=aF,=y=Z=fExF=+=a,=y=Z=–fExF,=y=Z=fE–xF=
E4K4FKPK=oównania=i=nierównościK=wdającó=rozwiązuje=
równania=kwadratowe=z=jedną=niewiadomą=EPK4FK=

44=

PNK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

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

UK=deometria=na=płaszczóźnie=kartezjańskiejK=wdającó=
wóznacza=równanie=prostej=przechodzącej=przez=dwa=
dane=punktó=EUKNFK=wdającó=wóznacza=równanie=prostejI=
która=jest=równoległa=lub=prostopadła=do=prostej=danej=
w=postaci=kierunkowej=i=przechodzi=przez=danó=punkt=
EUKPFK=wdającó=oblicza=współrzędne=punktu=przecięcia=
dwóch=prostóch=EUK4FK 

OR=

PPK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

RR=

P4K = fsK= rżócie= i= tworzenie=
strategiiK=

dNNK=BrółóK=wdającó=oblicza=pole=powierzchni=i=objętość=
graniastosłupa=prostego=EdNNKOFK=
PK=oównania=i=nierównościK=wdającó=rozwiązuje=
równania=kwadratowe=z=jedną=niewiadomą=EPK4FK=

PN=

=
=
=

S4 SO
SR

PP

NT
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PM

4M

RM

SM

TM

UM
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lbszar=wómagań=ogólnóch

=
=
tókres=OK=moziom=wókonania=zadań=w=obszarze=wómagań=ogólnóch=



jatematyka= V=

moziom rozszerzonó 

NK lpis arkusza  
Arkusz= egzaminacójnó= z= matematóki= na= poziomie= rozszerzonóm= zawierał= 4= zadania= zamknięte=
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= Etrzó=zadania=zamknięte= i=dwa=zadania=
otwarte= krótkiej= odpowiedziFI= modelowanie matematóczne= Ejedno= zadanie= otwarte= krótkiej=
odpowiedzi= i=trzó= zadania= otwarte= rozszerzonej= odpowiedziFI= użócie i tworzenie strategii= Edwa=
zadania= otwarte= krótkiej= odpowiedzi= i= jedno= zadanie= 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=SK= wdającó=rozwiązującó=zadania=w=arkuszu=standardowómG=

iiczba zdającóch RRUR=

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

z=liceów=ogólnokształcącóch PPSS=
z=techników= OONV=
ze=szkół=na=wsi= NR4=
ze=szkół=w=miastach=do=OM=tósK=mieszkańców= VOU=
ze=szkół=w=miastach=od=OM=tósK=do=NMM=tósK=mieszkańców= ORMO=
ze=szkół=w=miastach=powóżej=NMM=tósK=mieszkańców= OMMN=
ze=szkół=publicznóch= R4ST=
ze=szkół=niepublicznóch= NNU=
kobietó= OMUT=
mężczóźni= P4VU=

=
G=aane=w=tabeli=dotóczą=wszóstkich=tegorocznóch=absolwentówK=
=
w=egzaminu=zwolniono=N=absolwenta=–=laureataLfinalistę=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= P=
słabowidzącó== P=
niewidomi= M=
słabosłószącó= NN=
niesłószącó= S=

= lgółem OP 
=



NM= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

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

Termin=egzaminu= V=maja=OMNU=
`zas=trwania=egzaminu= NUM=minut=
iiczba=szkół= PMP=
iiczba=zespołów=egzaminatorów= V=
iiczba=egzaminatorów= OOS=
iiczba=obserwatorówO=E§=U=ustK=NF= P=
iiczba=
unieważnieńO=

w=przópadkuW=
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=
maturalnego=

M=

artK=44zzó=
ustK=NM=

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

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

================================================
N=ka=podstawie=rozporządzenia=jinistra=bdukacji=karodowej=z=dnia=ON=grudnia=OMNS=rK=w=sprawie=szczegółowóch=warunków=
i=sposobu=przeprowadzania=egzaminu=gimnazjalnego=i=egzaminu=maturalnego=EazKrK=z=OMNS=rKI=pozK=OOOPFK=
O=ka=podstawie=ustawó=z=dnia=T=września=NVVN=rK=o=sóstemie=oświató=Etekst=jednK=azKrK=z=OMNTI=pozK=ONVUI=ze=zmKFK=



jatematyka= NN=

4K modstawowe dane statóstóczne  
tóniki zdającóch   

=

tókres=PK=oozkład=wóników=zdającóch 

=

Tabela=VK= tóniki=zdającóch=–=parametró=statóstóczneG==
=

wdającó iiczba 
zdającóch 

jinimum 
E%)  

jaksimum 
E%) 

jediana 
E%) 

jodalna 
E%) 

Średnia 
E%) 

ldchólenie 
standardowe 

E%) 

ogółem RSM8 M NMM OM 4 O4,P7 N9,84 

w=tómW= =
z=liceów=
ogólnokształcącóch PPSS= M= VS= PM= OO= POIMV= NVIVU=

z=techników= OONV= M= NMM= U= 4= NOISN= NOIRO=

=
G=aane=dotóczą=tegorocznóch=absolwentówI=którzó=przóstąpili=do=wszóstkich=egzaminów=obowiązkowóchK==
=

 



NO= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

moziom wókonania zadań  

Tabela=NMK=moziom=wókonania=zadań=

kumer 
zadania  

w 
arkuszu 

tómaganie ogólne tómaganie szczegółowe 

moziom 
wókonania 

zadania 
E%) 

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=

SV=

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

NK=iiczbó=rzeczówisteK=wdającó=wókorzóstuje=pojęcie=wartości=
bezwzględnej=i=jej=interpretację=geometróczną=EoNKNFK=
AiBl=
PK=oównania=i=nierównościK=wdającó=rozwiązuje=równania=
i=nierówności=z=wartością=bezwzględną=EoPKVFK=

RR=

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

NK=iiczbó=rzeczówisteK=wdającó=stosuje=w=obliczeniach=wzór=
na=logarótm=potęgi=oraz=wzór=na=zamianę=podstawó=logarótmu=
EoNKOFK=

TP=

4K =
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=EoNNKN=FK=

PV=

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=EoNNKN=FK=
4K=cunkcjeK=wdającó=odczótuje=z=wókresu=własności=funkcji=
EdziedzinęI=zbiór=wartościF=E4KOFK=

N4=

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

NNK=oachunek=różniczkowóK=wdającó=korzósta=z=geometrócznej=
i=fizócznej=interpretacji=pochodnej=EoNNKP=FK= PS=

TK = sK=oozumowanie=
i=argumentacjaK=

TK=mlanimetriaK=wdającó=stosuje=twierdzenia=charakterózujące=
czworokątó=wpisane=w=okrąg=i=czworokątó=opisane=na=okręgu=
EoTKNFK=

NS=

UK = sK=oozumowanie=
i=argumentacjaK=

OK=tórażenia=algebraiczneK=wdającó=rozkłada=wielomian=na=
czónnikiI=stosując=wzoró=skróconego=mnożenia=lub=wółączając=
wspólnó=czónnik=przed=nawias=EoOKPFK=
pmOK=aziałania=na=liczbach=naturalnóchK=wdającó=rozpoznaje=
liczbó=naturalne=podzielne=przez=OI=P=EpmOKPFK=

O=

VK = 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=wdającó=oblicza=
prawdopodobieństwa=w=prostóch=sótuacjachI=stosując=
klasóczną=definicję=prawdopodobieństwa=ENMKPFK=

ON=

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

VK=ptereometriaK=wdającó=rozpoznaje=w=walcach=i=w=stożkach=
kąt=międzó=odcinkami=oraz=kąt=międzó=odcinkami=
i=płaszczóznami=EVKPFK==
PK=oównania=i=nierównościK=wdającó=rozwiązuje=równania=
kwadratowe=z=jedną=niewiadomą=EPK4FK 

44=



jatematyka= NP=

=

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

SK=TrógonometriaK=wdającó=stosuje=wzoró=na=sinus=i=cosinus=
sumó=i=różnicó=kątówI=sumę=i=różnicę=sinusów=i=cosinusów=
kątów=EoSKRFK=wdającó=rozwiązuje=równania=i=nierówności=
trógonometróczne=EoSKSFK 

NR=

NOK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

PK=oównania=i=nierównościK=wdającó=stosuje=wzoró=siète’a=
EoPKNFK= PM=

NPK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

RK=`iągiK=wdającó=stosuje=wzór=na=nJtó=wóraz=i=na=sumę=
n=początkowóch=wórazów=ciągu=geometrócznego=ERK4FK 4T=

N4K = fsK=rżócie=i=
tworzenie=strategiiK=

UK=deometria=na=płaszczóźnie=kartezjańskiejK=wdającó=
posługuje=się=równaniem=okręgu=Ex=–=aFO=+=Ey=–=bFO=Z=rO=oraz=
opisuje=koła=za=pomocą=nierównościI=wóznacza=współrzędne=
środka=odcinkaI=wóznacza=równanie=prostejI=która=jest=
równoległa=lub=prostopadła=do=prostej=danej=w=postaci=
kierunkowej=i=przechodzi=przez=danó=punktI=oblicza=
współrzędne=punktu=przecięcia=dwóch=prostóchI=wóznacza=
punktó=wspólne=prostej=i=okręgu=oraz=oblicza=odległość=punktu=
od=prostej=EoUKRI=UKRI=UKPI=UK4I=oUKSI=oUK4FK 

R=

NRK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

TK=mlanimetriaK=wdającó=znajduje=związki=miarowe=w=figurach=
płaskich=z=zastosowaniem=twierdzenia=sinusów=i=twierdzenia=
cosinusówK=EoTKRFK=
NNK=oachunek=różniczkowóK=wdającó=stosuje=pochodne=do=
rozwiązówania=zagadnień=optómalizacójnóch=EoNNKSFK 

NN=

= = = =
=

=
=
=

RR

PV

OR

NV

V

M

NM

OM

PM

4M

RM

SM

f ff fff fs s
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w
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=EB

F

lbszar=wómagań=ogólnóch

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



N4= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

homentarz 
NK Analiza jakościowa zadań 
kAgibmfbg=lmAkltAkb=rjfbgĘTklŚ`f=
=

moziom podstawowó egzaminu 
moziom= wókonania= zadań= z= maturó= na= poziomie= podstawowóm= zawartó= w= Tabeli= RK=
na=stronach=SK–UK=pozwala=stwierdzićI=że=maturzóści=najlepiej=opanowali=umiejętnościW=

· stosowania=w=tópowej=sótuacji=klasócznej=definicji=prawdopodobieństwa=do=obliczania=
prawdopodobieństwa=zdarzeń;=

· wókonówania=obliczeń=procentowóch;=
· stosowania=wzoru=na=nJtó=wóraz=ciągu=arótmetócznego;======
· badania=równoległości=prostóch=na=podstawie=ich=równań=kierunkowóch;=
· badania=własności=funkcji=kwadratowóchK=

kajłatwiejszóm= zadaniem= w= arkuszu= Epoziom= wókonania= –= VMBF= okazało= się= zadanie= ORKI=
badające= umiejętność= obliczenia= prawdopodobieństwa= zdarzenia= z= wókorzóstaniem=
klasócznej=definicji=prawdopodobieństwa=w=nieskomplikowanej=sótuacjiK=

wdającó=w=zdecódowanej=większości=nie=mieli=problemu=z=ustaleniem=wszóstkich=możliwóch=
zdarzeń=elementarnóch=w=doświadczeniuI=jak=i=z=wóznaczeniem=liczbó=zdarzeń=elementarnóch=
sprzójającóch=rozważanemu=rezultatowiK==
kiewiele= niższó= wónik= maturzóści= osiągnęli= w= zadaniu= 4K= Epoziom= wókonania= –= UTBFI=
w=któróm= należało= obliczóć= cenę= roweru= przed= obniżką= przó= wskazanej= procentowej=
wielkości=tej=obniżki=oraz=cenie=po=obniżceK=

wastosowanie=obliczeń=procentowóch=na=poziomie=elementarnóm=nie=sprawiło=trudności=dużej=
części=absolwentów=szkół=kończącóch=się=maturąK=

modobnie= wósoki=poziom=wókonania= zadania= EURBF= odnotowano= w= zadaniu= NOKI= w= któróm=
maturzóści=obliczali=piątó=wóraz=ciągu=arótmetócznegoI=gdó=podano=sumę=czwartegoI=piątego=
i=szóstego=wórazu=tego=ciąguK==
tiększość= zdającóch= poprawnie= stosowała= wzór= na= nJtó= wóraz= ciągu= arótmetócznego= lub=
podstawową=własność= ciągu= arótmetócznegoI= która= zresztą= jest= ukróta=w= nazwie= ciągu= Edla=
każdóch= trzech= wórazów= ciągu= arótmetócznego= wóraz= środkowó= jest= średnią= arótmetóczną=
obu=sąsiednich=wórazówFK=
w=kolei=zadanie=NVK=badało= umiejętność=dobrania= wartości=współczónnika=mI=wóstępującego=
w=równaniach= dwóch= prostóchI= tak= abó= dwie= proste= określone= równaniami= kierunkowómi=
bółó= prostómi= równoległómiK= kależało= w= tóm= celu= rozwiązać= równanie= liniowe= z= jedną=
niewiadomąK=UOB=maturzóstów=rozwiązało=to=zadanie=bezbłędnieI=wókazując=się=znajomością=
warunku=równoległości=prostóchK=

kietrudno= zauważyćI= że= maturzóści= na= poziomie= podstawowóm= najlepiej= opanowali=
umiejętności= stosowania= pojęć= oraz= stosowania= elementarnóch= własności= tóch= pojęć=
w=sótuacjach=tópowóchK=wauważmóI=że=wómienione=wóżej=zadaniaI=które=zostałó=bezbłędnie=
rozwiązane= przez= UMB= i= więcej= zdającóchI= są= zadaniami= jedno= lub= dwuczónnościowómiK=
wadania= te= nie= mają= szerszego= kontekstuI= ich= rozwiązanie= nie= wómaga= wókonania=
dodatkowóch= czónnościI= i= –= co= może= najważniejsze= –= umiejętności= sprawdzane= tómi=
zadaniami=zostałó=precózójnie=opisane=i=dotóczółó=tópowóch=sótuacjiK=ao=rozwiązania=zadań=
wóstarczóło=znać=podstawowe=pojęcia=matematóczne=i=najważniejsze=własności=rozważanóch=
obiektówI=zrozumieć=nieskomplikowanó=tekst=matematócznóI=zastosować=właściwó=algorótm=
i=wókonać=elementarne=rachunkiK=



jatematyka= NR=

moziom rozszerzonó egzaminu 
=
ppośród=zadań=wóstępującóch=w=zestawie=egzaminu=maturalnego=z=matematóki=na=poziomie=
rozszerzonóm= dla= tegorocznóch= maturzóstów= najłatwiejszómi= bółó= teI= przó= rozwiązówaniu=
któróch= należało= wókorzóstać= popularne= wzoró= lub= zastosować= konkretne= twierdzenia=
w=tópowóch=kontekstachK==
kajłatwiejsze= dla= zdającóch= bółó= zadania= zamknięteI= npK= zadanie= PK= Epoziom= wókonania=
zadania=TPBFK=wadanie=to=wómagało=zastosowania=wzoru=na=logarótm=potęgi=oraz=na=zamianę=
podstawó= logarótmuK= horzóstanie= z= własności= logarótmów= nie= przósparza= trudności=
zdecódowanej=większości=zdającóchK==

w= kolei= zadanie= NKI= przó= rozwiązaniu= którego= należało= wókazać= się= umiejętnościami=
wókorzóstania= praw= działań= na= potęgach= o= wókładnikach= wómiernóch= rozwiązało= SVB=
zdającóchK=
=

oezultató= osiągnięte= przez= zdającóch= w=dwóch= powóższóch= zadaniach= wskazują= na= toI= że=
większość= zdającóch= opanowała= umiejętności= wókonówania= obliczeń= na= potęgach=
o=wókładnikach= wómiernóch= oraz= wókorzóstania= praw= działań= na= logarótmach= w= zakresie=
określonóm=w=podstawie=programowejK==
=
rjfbgĘTklŚ`f=pmoAtfAgĄ`b=kAgtfĘhpwb=ToraklŚ`f=
=
holejnó= raz= na= poziomie podstawowóm= dało= się= zaobserwowaćI= że= największe= trudności=
sprawiają= maturzóstom= rozwiązania= zadań= polegającóch= na= udowodnieniu= twierdzeniaK=
t=maju=OMNU=roku=trudne=dla=maturzóstów=okazałó=się=zadania=OUK=i=OVK=
=

t= zadaniu= OUK= zdającó= osiągnęli= poziom= wókonania= NUBI= w= zadaniu= OVK= zaś= –=NTBK=
ao=niskich=wóników=przóczóniłó=się=w=sposób=bardzo=istotnó=opuszczenia=obu=zadańK=`zęść=
maturzóstów=na=polecenie=„wókażI=że”=zareagowała=niepodjęciem=jakiejkolwiek=próbó=zapisu=
rozwiązaniaK=lba=te=zadania=bółó=dla=zdającóch=trudneI=ponieważ=wómagałó=przeprowadzenia=
i=zapisania=rozumowaniaK=
==

kależó= podkreślićI= że= na= poziomie= podstawowóm= niskim= poziomem= wókonania= EORBF=
charakterózuje= się= także= zadanie= POKI= w= któróm= maturzóści= mieli= okazję= zaprezentować=
umiejętność=zastosowania=strategii=wónikającej=wprost=z=treści=zadaniaK=
=

t=odróżnieniu=jednak=od=dwóch=zadań=na=dowodzenieI=to=nie=opuszczenia=zadania=stanowiłó=
ważną= przóczónę= niskiego= wónikuK= t= tóm= przópadku= rozwiązania= maturzóstów= ujawniałó=
brak= całościowej= koncepcji= rozwiązania= zadania= lub= też= błędó= w= interpretacji= treści= tego=
zadaniaK=
=
mrzeanalizujmó= zatem= błędóI= jakie= wóstąpiłó= w= trzech= najtrudniejszóch= zadaniach=
z=tegorocznego=egzaminu= maturalnego= na= poziomie=podstawowómK=kajtrudniejsze=z= nich= to=
zadanie=OVKI=które=wómagało=od=maturzóstó=uzasadnienia= nierówności=dla=promienia=okręgu=
stócznego=do=ramion=kąta=prostego=oraz=stócznego=zewnętrznie=do=drugiego=okręguK==

Abó=uzasadnićI=że=promień=mniejszego=z=rozważanóch=okręgów=Eo=środku=w=punkcie=BF=jest=
mniejszó= od= O N- I= można= bóło= obliczóć= długość= odcinka= łączącego= wierzchołek= kąta=
prostego= z= punktem= stóczności= obu= okręgówI= a= następnie= zauważyćI= że= średnica= okręgu=
o=środku=B=jest=krótsza=od=tego=odcinkaK==
fnnó= sposób= polegał= na= ułożeniu= równania= z= jedną= niewiadomąI= którą= bół= promień= okręgu=
o=środku= w= punkcie= BI= rozwiązaniu= tego= równania= i= uzasadnieniuI= że= obliczonó= promień=
spełnia=podaną=nierównośćK=



NS= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

moniżej= zamieszczamó= dwa= poprawne= rozwiązania= tego= zadaniaI= wókorzóstujące= oba=
omówione=sposobó=Eprzókład=NK=i=przókład=OKFK=
=
mrzókład=NK=

=
=
mrzókład=OK=

=



jatematyka= NT=

tielu= maturzóstów= nie= podjęło= nawet= próbó= rozwiązania= tego= zadaniaK= `zęść= zdającóchI=
którzó= podjęli= rozwiązanieI= popełniła= błąd= polegającó= na= przójęciu= założeniaI= że= odcinek=
łączącó= wierzchołek= kąta= prostego= z= punktem= stóczności= obu= okręgów= jest= średnicą=
mniejszego=okręguK==
moniżej= przedstawiamó= przókład= takiego= niepoprawnego= rozwiązaniaI= w= któróm= zdającóI=
oprócz= wspomnianego= błędu= z= przójęciem= niewłaściwej= długości= odcinka= łączącego=
wierzchołek= kąta= prostego= z= punktem= stóczności= obu= okręgówI= popełnił= jeszcze= błąd=
rachunkowó=przó=odejmowaniu=liczbó=wómiernej=od=niewómiernej=Eprzókład=PKFK==========
=
mrzókład=PK=
=

=
=

`zęść= zdającóch= przójęła= niepoprawną= metodę= uzasadnieniaI= która= zawiera= bezrefleksójne=
stosowanie= przóbliżeń= dziesiętnóch= i= w= efekcie= nie= pozwala= na= poprawne= rozumowanieK=
w=taką=sótuacją=mamó=do=czónienia=w=przókładzie=4K=
=
mrzókład=4K==

=



NU= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

=
=
wdającó= zapisał= i= rozwiązał= poprawnie= równanie= z= jedną= niewiadomą= i= otrzómał= promień=
mniejszego=okręgu=

O K
P O O

r =
+

=

kastępnie=przóbliżył=z=niedomiarem=zarówno= liczbę= O N- I=zapisującI=że= O N MI 4N- » I=jak=

również= liczbę= O
P O O+

I= zapisującI= że= O MIP4
P O O

»
+

K =gasne =jestI =że =pierwsze =z =tóch =

przóbliżeń=pozwala=wnioskować=o=prawdziwości=nierównościK=katomiast=wóbranie=drugiego=
z=tóch=przóbliżeń=prowadzi=do=nierówności=

OMIP4 MI 4N O N
P O O

< < < -
+

=

Ta=nierówność=nie=dostarcza=argumentu=do=uzasadnienia=tezóK==
wdającó= powinien= przójąć= inną= taktókę= przó= stosowaniu= przóbliżeńK= mo= pierwszeI= należało=

wziąć= przóbliżenie= liczbó= O
P O O+

= = z= nadmiaremI= na= przókład= MIPR K= ttedó= nierówność=

przójęłabó=postać==
O MIPR MI 4N O NI

P O O
< < < -

+
=

a=z=takiej=nierówności=teza=twierdzenia=bółabó=oczówistóm=wnioskiemK=
mo=drugieI=zdającó=mógł=rozwiązać=nieco=inaczej=równanie==

( )O O O O Nr- = + =

i= w= ten= sposób= mógł= uniknąć= kłopotów= związanóch= z= przóbliżeniamiK= tóstarczóło= tólko=
pomnożyć=obie=stronó=tego=równania=przez=dodatnią=liczbę= O N- K==
ltrzómujemó=wtedó=równanie==

( )O
O O N r- = I=czóli=równanie= ( )O P O O r- = K=

ao=zakończenia=dowodu=wóstarczó=pokazać=wówczasI=że==
S 4 O O N- < - I=czóliI=że= T R O< K=

lstatnia=nierówność=jest=prawdziwaI=gdóż=jest=równoważna=oczówistej=nierówności= 4V RM< K==
=



jatematyka= NV=

`hcemó= zaznaczóćI= że= w= schemacie= oceniania= rozwiązań= tego= zadaniaI= opublikowanóm=
na=witrónie= internetowej= `entralnej= homisji= bgzaminacójnejI= zamieszczono= ff= sposób=
rozwiązania=tego=zadania=Estronó=NMK=i=NNK=zasad=ocenianiaF=oraz=uwagę=nr=N=do=tego=schematu=
punktowania= zadaniaI= które= powinnó= dodatkowo= uzmósłowić= konieczność= rzetelnej= analizó=
postępowania= w= przópadku= stosowania= przóbliżeń= dziesiętnóch= do= szacowania= wartości=
wórażeńK=
modkreślić= należóI= że= w= zadaniachI= w= któróch= należó= przeprowadzić= uzasadnienie= tezóI=
maksómalną= liczbę= punktów= można= otrzómać= tólko= za= rozwiązanieI= zawierające= pełne=
uzasadnienieK=lznacza=to=w=szczególnościI=że=w=zadaniu=OVK=dwa=punktó=za=rozwiązanie=bółó=
przóznawane= jedónie= zdającómI= którzó= przedstawili= w= pełni= poprawne= rozumowanie=
wókazówanej=prawidłowościK==

`zęść= zdającóch= przedstawiła= niepełne= rozwiązanie= zadaniaI= najczęściej= przerówając=
rozumowanie= na= etapie= przekształcania= nierównościK= Takie= rozwiązanie= nie= pozwalało=
na=przóznanie= zdającóm= maksómalnej= liczbó= punktówK= t= szczególności= do= uznania=
uzasadnienia=za=w=pełni=poprawne=nie=wóstarczóło=obliczenie=promienia=mniejszego=okręgu=
i=zapisanie=nierówności==

S 4 O O N- < - I=
jak=zrobił=to=zdającó=w=poniższóm=przókładzie=RK=
=
mrzókład=RK=

=
=
wa=takie=rozwiązanie=można=bóło=otrzómać=tólko=N=punktK=



OM= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

wadanie= OUK= bóło= kolejnómI= które= sprawiło= tegorocznóm= maturzóstom= najwięcej= kłopotówK=
moziom= wókonania= tego= zadania= ENVBF= bół= tólko= o= jeden= punkt= procentowó= wóższó= niż=
w=przópadku= omówionego= powóżej= zadania= OVK= jaturzóści= zmierzóli= się= w= tóm= zadaniu=

z=dowodem=nierówności=
O

O
a b

ab a b
+

³
+

I=której=prawdziwość=należało=uzasadnić=dla=dowolnóch=

liczb=dodatnich=aI=bK==
kajczęściej= stosowanóm= sposobem= dowodzenia= bóło= równoważne= przekształcanie= tezó=
twierdzeniaI= mimo= że= wielu= maturzóstów= tego= w= swoich= rozwiązaniach= nie= zapisówałoK=
moniżej= Eprzókład=SKF=poprawne=rozwiązanie=zdającegoI=któró=swoje=uzasadnienie= formułuje=
nadzwóczaj=świadomieK==
=
mrzókład=SK=

=
=
=
Analizując= rozwiązania= błędneI= zaprezentowane= przez= maturzóstówI= można= bóło= dostrzec=
takieI= w=któróch= błąd= powstawał= już= na= etapie= dodawania= ułamków= Ejak= w= przókładzie= TKFK=
mowodowało=to=na=ogół=istotne=uproszczenie=problemuK=



jatematyka= ON=

mrzókład=TK=

=
=
Błąd= popełnionó= przez= zdającego= w= trzecim= wierszu= rozwiązania= doprowadził= do= sótuacjiI=
w=której= zrealizował= on= dowód= omijającó= konieczność= sprowadzenia= lewej= stronó=
nierówności= do= kwadratu= różnicó= dwóch= wórażeńI= co= bóło= istotą= dowodu= wójściowego=
twierdzeniaK=
Tómczasem=zdającó=zamieszczali=w=arkuszach=egzaminacójnóch=takie=rozwiązaniaI=w=któróch=
rozumowanie= urówa= się= po= dwóchI= trzech= przekształceniach= tezóI= jak= w= poniższóm=
przókładzie=UK==
=
mrzókład=UK=

=
tnioskowanie= o= słuszności= tezó= z= nierównościI= której=prawdziwość= wcale= nie= jest= bardziej=
oczówista=niż=poprawność=wójściowej=nierównościI=nie=może=przónieść=satósfakcjonującego=
wóniku=na=egzaminieK=
t= poniższóm= przókładzie= VK= można= zauważyćI= oprócz= zapisania= nierówności= w= postaci=
niewógodnej= do= wnioskowaniaI= jeszcze= niewłaściwą= czónnośćI= którą= wielu= zdającóch=



OO= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

wókonówało= bezrefleksójnieW= sprawdzanie=poprawności= nierówności= jedónie=dla=wóbranóch=
wartościK= Takie= próbó= rozwiązania= są= o=tóle= zaskakująceI= że= co= roku= w= schematach=
punktowania= na= stronach= internetowóch= `entralnej= homisji= bgzaminacójnej= zamieszczana=
jest= uwaga= o= zerowaniu= rozwiązańI= w= któróch= zdającó= sprawdza=prawdziwość= tezó= jedónie=
dla=konkretnóch=wartościK==
kiestetóI= na=egzaminie=pojawiło= się=wiele=pracI=w=któróch=takie= sprawdzenie=prawidłowości=
dla=wóbranóch=pojedónczóch=liczb=bóło=jedóną=aktównością=zdającegoK=
=
mrzókład=VK===

=

=
=

wdającó=potrafili=teżI=po=przeprowadzeniu=bezbłędnóch=przekształceń=nierówności=do=postaciI=
z= której= można= w= łatwó= sposób= wnioskować= o= prawdziwości= tezóI= opatrzóć= rozwiązanie=
niewłaściwóm= komentarzem= lub= niepoprawnóm= wnioskiemK= moniżej= takie= właśnie=
rozwiązanie=Eprzókład=NMKFK=



jatematyka= OP=

mrzókład=NMK=

=
=
mo=ciągu=równoważnóch=przekształceń=i=doprowadzeniu=nierówności=do=postaciI=z=której=teza=
jest= natóchmiastowóm= wnioskiemI= zdającó= zapisuje= stwierdzenie= niemające= pokrócia=
w=rzeczówistości=matematócznejK=
=
lprócz= dowodów= w= arkuszu= egzaminacójnóm= na= poziomie= podstawowóm= z= tegorocznej=
majowej= maturó= jeszcze= jedno= zadanie= stanowiło= poważne= wózwanie= dla= wielu= zdającóchK=
To=zadanie=POKI= ze= stosunkowo= niskim=poziomem=wókonania=EOTBFK=moprawne=rozwiązanie=
tego= zadania=nie=wómagało= wielu=obliczeń= i=dawało= się=zapisać=krótki=sposobemK= Świadczó=
o=tóm=rozwiązanie=z=przókładu=NNK====



O4= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

mrzókład=NNK=

=
=
oównie=szóbko=do=celu=prowadziło= rozwiązanie=z=użóciem=twierdzenia=mitagorasa=Eprzókład=
NOKFK=
=
mrzókład=NOK=

=



jatematyka= OR=

ddzie= zatem=należó=szukać źródeł= niskiego= wóniku=w=zadaniuI= które=nie= należało= do= zadań=
szczególnie=opuszczanóchI= jak=każdó=z=dowodów=w=arkuszuI=a=strategia=rozwiązania=zadania=
dość=jasno=wónikała=z=jego=treściK=lto=możliwe=odpowiedziK=

`zęść= zdającóchI= sporządzała= tólko= ilustrację= graficzną= do= zadania= –= rósowali= oni= układ=
współrzędnóchI=zaznaczali=punktó=A=i=BI=czasem=też=prostą=o=równaniu= O Py x= + K=fnspiracją=
do= takiego= działania= jest= najczęściej= przekonanie= o=możliwości= uzóskania= przó= ocenie=
rozwiązania=pojedónczego=punktu=za=sam=rósunekK=Tómczasem=w=treści=zadania=nie=wóstąpiło=
polecenie= „sporządź= rósunek”K= wrobienie= ilustracji= zawierającej= jedónie= treść= zadania=
w=formie=graficznej=nie=stanowi=na=tóle=istotnego=postępu=w=zadaniuI=bó=przóbliżać=znacząco=
rozwiązanieK==
fnną= grupę= zdającóch= stanowili= ciI= którzó=po= przeczótaniu= treści= zadaniaI= nie= rozpoznawali=
położenia=kąta=prostego=w=trójkącie=ABCK=ptąd=na=rósunkach=prosta=prostopadła=do=prostej=AB=
czasem=przechodziła=przez=punkt=A=Ejak=w=przókładzie=NPKFK=
=
mrzókład=NPK=

=
=
wdarzało=się=też=Ejak=w=przókładzie=N4KFI=że=zdającó=prowadzili=prostą=prostopadłą=do=prostej=
o=równaniu= O Py x= + K= geśli= jeszcze= towarzószóła= temu= zamiana= miejscami=współrzędnóch=
punktu= BI= to= ilustracja= graficzna= takiej= sótuacji= bóła= całkowicie= sugestówna= dla= zdającóchK=
Bóło=to=jednak=rozwiązanie=odległe=od=właściwegoK=



OS= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

mrzókład=N4K=

=
=
geszcze= inną= grupę= stanowili= zdającóI= którzó= prowadzili= proste= prostopadłe= do= prostej= AB,=
przechodzące=przez=punktó=A=oraz=BI=otrzómując=dwa=możliwe=położenia=punktu=C=Eprzókład=
NRKF=
=
mrzókład=NRK=

=



jatematyka= OT=

=
=

Takie= rozwiązanie= świadczó= o= braku= zrozumienia= treści= zadaniaK= we= wszóstkich=
przedstawionóch= błędnóch= rozwiązań= wónikaI= że= dla= wielu= maturzóstów= prawdziwóm=
problemem= jest= brak= zrozumienia= sformułowania= „kąt= ABC = jest =prostó”I =a =przecież= jest =to =
umiejętność=kształcona=już=od=szkołó=podstawowejK=

ka=poziomie rozszerzonóm=najwięcej=trudności=tegoroczni=maturzóści=mieli=z=rozwiązaniem=
zadania=UKI= o= czóm= świadczó= niski= poziom= wókonania= tego= zadania= –= OBK= wadanie= to=
sprawdzało= umiejętności= z= obszaru= oozumowanie= i= argumentacjaI =a =wómagało =
przeprowadzenia=dowodu=algebraicznego=dotóczącego=podzielności=liczbK=

t=zależności=od=przójętej=strategii= rozwiązaniaI= zdającó=przekształcali=wórażenie=opisujące=
podaną= w=treści= zadania= liczbę= do= różnóch= postaciK= wdecódowana= większość= maturzóstówI=
którzó= rozwiązali= to= zadanie= wółączając= wspólnó= czónnik= przed= nawias= zapisówała= liczbę=

PP kmmk - =w=postaci= ( )( )km k m k m+ - I= a= następnie=uzasadniała=podzielność= tego= iloczónu=

przez=S=poprzez=analizę=podzielności=przez=O=i=przez=P=poszczególnóch=jego=czónnikówK==



OU= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

Takie=rozwiązanie=zilustrowano=przókładem=NSK=
=
mrzókład=NSK=

=
=
`zęść= zdającóch= przekształcała= liczbę= PP kmmk - = do= postaci=

( ) ( ) ( ) ( )N N N Nkm k k km m m- + - - + I= i=dostrzegając= faktI= że= ( )( )N Nk k k- + = i= ( ) ( )N Nm m m- + =

są=iloczónami=trzech=kolejnóch=liczb=całkowitóchI=uzasadniała=podzielność=liczbó= PP kmmk - =
w= oparciu= o= twierdzenie= mówiące= o=tómI= że= wśród= trzech= kolejnóch= liczb= całkowitóch=
wóstępuje=co=najmniej=jedna=podzielna=przez=O=i=dokładnie=jedna=podzielna=przez=PK==



jatematyka= OV=

lto=przókład=poprawnego=rozwiązania=z=wókorzóstaniem=takiej=strategiiK=
=
mrzókład=NTK=

=
=
auża=grupa=maturzóstów=nie=podjęła=próbó=rozwiązania=tego=zadaniaI=a=spośród=tóchI=którzó=
próbowali= wókazać= tezęI= wielu= nie= potrafiło= poprawnie= wókazać= podzielności= przez= O= i= PK=
wdecódowanie= łatwiejszóm= fragmentem= rozwiązania= dla= zdającóch= bóło= wókazanie=
podzielności=przez=OK=auża=część=maturzóstów=ten=etap=rozwiązania=wókonówała=poprawnieK=
katomiast=podzielność=przez=P=zdającó=uzasadniali=często=na=podstawie=błędnóch=założeńI=co=
widać=w=poniższóch=przókładach=NUK=i=NVK==
=
mrzókład=NUK=

=



PM= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

=

=
=
mrzókład=NVK=

=
=
Wśród= rozwiązańI= zawierającóch= jako= pierwszó= etap= przekształcenie= liczbó= PP kmmk - =
do=postaci= ( )( )km k m k m+ - I=bółó=takieI=w=któróch=zdającó=błędnie=przójmowaliI=że=czónniki=

iloczónu=są=kolejnómi=liczbami=całkowitómi=Elub=kolejnómi=wórazami=ciąguFI=a=zatem=wśród=
nich=jest=dokładnie=jedna=podzielna=przez=P=i=co=najmniej=jedna=podzielna=przez=OK==



jatematyka= PN=

moniżej=przókładó=takich=rozwiązań=Eprzókładó=OMK=i=ONKFK==
=
mrzókład=OMK=

=
=
mrzókład=ONK=

=
=

kiektórzó= maturzóści= próbowali= uzasadniać= tezę= postawioną= w= zadaniu= na= podstawie=
wóbranóchI=konkretnóch=wartości=liczb=k=i=m=Eprzókładó=OOK=i=OPKFK==



PO= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

mrzókład=OOK=

=
=
mrzókład=OPK=

=
=
mo= analizie= rozwiązań= zadania= UK= nasuwa= się= spostrzeżenieI= że= tegoroczni= maturzóści= nie=
potrafią= właściwie= wókorzóstać= znanóch= im= twierdzeńI= dotóczącóch= podzielności= liczbK=
t=swóch=rozwiązaniach=nie=uwzględniali=wszóstkich=możliwóch=przópadków=lub=powołówali=
się=na=twierdzeniaI=które=przó=ich=metodzie=rozwiązania=nie=miałó=zastosowaniaK==



jatematyka= PP=

Bardzo= trudnóm= zadaniem= dla= tegorocznóch= maturzóstówI= którzó= przóstąpili= do= egzaminu=
maturalnego= z= matematóki= na= poziomie= rozszerzonómI= bóło= również= zadanie= N4K= Epoziom=
wókonania=zadania=–=RBFK=aotóczóło=ono=wómagań=z=obszaru=Użycie=i=tworzenie=strategiiK=
Abó= rozwiązać= zadanieI= należało= opracować= strategięI= która= doprowadzi= do= wóznaczenia=
współrzędnóch= wierzchołków= trójkątaK= moszczególne= etapó= rozwiązania= wómagałó=
od=maturzóstów= umiejętności= wóznaczania= współrzędnóch= punktów= stóczności= okręgu=
wpisanego= w= trójkąt= z= bokami= tego= trójkątaI= obliczania= współrzędnóch= punktu= przecięcia=
dwóch= prostóch= oraz= wókorzóstania= współrzędnóch= środka= odcinka= do= wóznaczenia=
współrzędnóch=końców=tego=odcinkaK==

moniżej= zamieszczono= przókładowe= poprawne= rozwiązanie= zadaniaI= w= któróm= maturzósta=
wóznacza= najpierw= równania=prostóch=AB= i=ACI=korzóstając=z=odległości=punktu=od=prostejI=
a=następnie=znajduje=współrzędne=wierzchołka=C=jako=rozwiązanie=układu=równań=opisującóch=
proste= zawierające= bok= AC= i=wósokość= opuszczoną= z= wierzchołka= C= na= bok= ABK= katomiast=
szukając= współrzędnóch= wierzchołka=BI= zdającó= najpierw= wóznaczół= współrzędne= środka=
odcinka= AB= jako= punktu= przecięcia= prostej= AB= i=prostej= zawierającej= wósokość= opuszczoną=
z=wierzchołka= C= na =bok =ABI= bó= następnie= wókorzóstać= je= do= obliczenia= współrzędnóch=
wierzchołka=B.=

mrzókład=O4K=

=



P4= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

=

=

`zęści=zdającóchI=którzó=poprawnie=zaplanowali= sposób=rozwiązania=zadaniaI=w=osiągnięciu=
pełnego=sukcesu=przeszkodziłó=braki=w=podstawowóch=umiejętnościachK=mrzókładem=takiego=
rozwiązania= jest= to= zamieszczone= poniżej= Eprzókład= ORKFI= w= któróm= zdającó= na= początku=
popełnił= błąd= przó= wóznaczaniu= równania= pęku= prostóch= Ezamienił= współrzędną= x= z= yF=
i=konsekwentnie=do=popełnionego=błędu=rozwiązał=zadanie=do=końcaI=ale=popełniając= jeszcze=
błędó= rachunkowe= Ewónikające= z=braku= umiejętności= wókonówania= działań= na= ułamkach=
o=różnóch=mianownikach=i=liczbach=mieszanóchFK=



jatematyka= PR=

mrzókład=ORK==

=



PS= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

=

=

t=rozwiązaniach=zadania=N4KI=proponowanóch=przez=tegorocznóch=maturzóstów=w=arkuszach=
egzaminacójnóchI=pojawiałó=się=błędó=nie=tólko=rachunkowe=–=również=takieI=które=wónikałó=
z=zastosowania= pewnóch= własności= i= związków= geometrócznóchI= wóstępującóch= npK=
w=trójkącie=równobocznómI=ale=nie=w=trójkącie=równoramiennómI=któró=wóstępował=w=treści=
zadania= Eprzókładó=OSK= i=OTK= –=dwusieczna=kąta= jako= wósokość=opuszczona=na=przeciwległó=
bok=BCFK==



jatematyka= PT=

mrzókład=OSK=

=

=



PU= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

=
=
mrzókład=OTK=

=



jatematyka= PV=

=

=
kiektórzó=maturzóści=przeprowadzali=analizę= treści=zadaniaI=zapisówali=dostrzeżone=związki=
i=zależnościI=ale=nie=potrafili=ich=odpowiednio=połączóćI=bó=osiągnąć=choćbó=niewielki=postęp=
na=drodze=do=rozwiązania=zadaniaK=mrzókład=OUK=stanowi=takie=właśnie=rozwiązanieK==



4M= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

mrzókład=OUK=

=

=

=



jatematyka= 4N=

=

Analiza= rozwiązań= zadań= maturalnóch= pozwala= zauważyćI= że= maturzóści= lepiej= radzą= sobie=
z=rozwiązaniem=zadańI=w=któróch=należó=wókorzóstać=znanó=algorótm=Emodel=działaniaFI=niż=
z=zadaniami= wómagającómi= zaplanowania= strategii= rozwiązania= czó= uzasadnieniem=
postawionej= tezóK= mo= raz= kolejnó= daje= się= również= zauważyćI= że= dla= przóstępującóch=
do=egzaminu= maturalnego= absolwentów= szkół= ponadgimnazjalnóch= dużó= problem= stanowią=
zadania=dotóczące=zagadnień=geometrócznóchI=zarówno=w=przópadku=geometrii=płaszczóznóI=
jak=i=geometrii=przestrzeniK==
=

OK mroblem „pod lupą”=

wadanie=optymalizacyjne=–=zagadnienie=wymagające=rozwiązania=wieloetapowego=
==
wadanie= optómalizacójneI= badające= umiejętność= modelowania= matematócznego=
z=wókorzóstaniem= rachunku= różniczkowegoI= funkcjonuje= w= arkuszu= egzaminacójnóm=
dla=poziomu=rozszerzonego=od=początku=istnienia=nowej=formułó=egzaminuI=tjK=od=roku=OMNRK=
t= poprawnóm= rozwiązaniu= takiego= zadania= wóstępują= stałe= elementóW= określenie= –=
najczęściej= przez= opis= wzorem= funkcji= –= konkretnego= modelu= matematócznego= rozważanej=
sótuacjiI= uwzględnienie= ograniczeń= i=zastrzeżeń= wónikającóch= z=uwarunkowań=
geometrócznóch= lub= algebraicznóch= –= na= przókład= przez= wóznaczenie= dziedzinó= funkcjiI=
zastosowanie= rachunku= różniczkowego= do= wóznaczenia= wartości= ekstremalnóch=
przójmowanóch= przez= funkcjęI= ustalenie= wartości= największóch= lub= najmniejszóch=
z=uwzględnieniem=dziedzinó=badanej=funkcjiK==
=
wadania=te=dotóczą=zawsze=badania=sótuacjiI=w=której=wóstępuje=możliwość=zmianó=wartości=
lub= rozmiarów= pewnego= obiektuK= ka= tegorocznóm= egzaminie= przedmiotem= rozważań= bóło=
poszukiwanie= opisanego= na= okręgu= trapezu= o= najmniejszóm= możliwóm= obwodzieK= wdającó=
mieli=ustalić=zakres=wartości=liczbowóch=dla=dłuższej=podstawó=trapezuI=przó=któróch=zadanó=
trapez= opisanó= na= okręgu= istniejeI= uzasadnić= wzór= opisującó= zależność= obwodu= trapezu= od=
dłuższej= podstawó= trapezuI= wóznaczóć= tangens= kąta= ostrego= trapezu= z= najmniejszóm=
możliwóm= obwodemK= watem= do= poprawnego= rozwiązania= wóstarczóło= konsekwentnie=
zrealizować=strategięI=uwzględniającą=tópowe=etapó=rozwiązania=zadania=optómalizacójnegoK=
=
lto=poprawne=rozwiązanie=zadania=Eprzókład=OVKFK=wdającó=w=pierwszej=kolejności=rozważył=
właściwe= geometróczne= uwarunkowania= i= wóznaczół= zakres= wartościI= które= mogą= bóć=
przójmowane= jako= dłuższa= podstawa= trapezuK= kastępnie= wókorzóstał= własność= trapezu=
opisanego=na=okręgu= i=wóznaczół=zależność=obwodu=trapezu=od=jego=dłuższej=podstawóK=ka=
koniec= wókorzóstał= rachunek= różniczkowó= do= wóznaczenia= wartości= ekstremalnóchI= ustalił=
wartość= zmiennejI= przó=której= funkcja= przójmuje= wartość= najmniejsząI= i=wóznaczół= tangens=
właściwego=kątaK=
=
mrzókład=OVK=
=

=



4O= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

=
=

=



jatematyka= 4P=

moziom= wókonania= zadania= optómalizacójnego= z= arkusza= maturalnego= z= maja= OMNU= rK= to=
zaledwie=NNBK= t= dużóm= stopniu= na= taki= wónik= wpłónął= fakt= opuszczenia= zadania= przez=
wósoki=odsetek=zdającóchK=holejna=duża=grupa=zdającóch=bóła=w=stanie=rozwiązać=tólko=jeden=
z= etapów=zadaniaK=mrzókładem=może= bóć= rozwiązanie=prezentowane=poniżej= Eprzókład=PMKFK=
t=przedstawionej=sótuacji=zdającó=koncentruje=się=na= tej=części=rozwiązaniaI=w=której=może=
wókazać= się= jedónie= znajomością= rachunku= różniczkowego= i= zastosowaniem= pochodnóch=
do=wóznaczania= wartości= ekstremalnóch= funkcjiK= tóznaczenie= możliwóch= wartości=
dla=argumentów= funkcjiI= dla= któróch= analizowane= zagadnienie= ma= sens= nie= zostało=
przeprowadzone= poprawnieI= a= uzasadnienie= wzoru= funkcji= opisującej= model= w= rozwiązaniu=
nie= pojawiło= sięK= wdającó= jest= w= stanie=wókonać= tólko= ten= etap= rozwiązaniaI= któró=wómaga=
umiejętności= wóznaczania= pochodnej= funkcji= i= ustalenia= własności= pochodnej= potrzebnóch=
do=wnioskowania=o=ekstremach=funkcjiK=
=
mrzókład=PMK==

=
=

=



44= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

=

=
=

Wśród=rozwiązań=zadania=optómalizacójnego=dominowałó=takieI=w=któróch=zdającó=podawali=
błędną= dziedzinę= funkcji= Eprzókład= PNKF= oraz= rozwiązania= bez= poprawnego= uzasadnienia=
istnienia=wartości=najmniejszej=badanej=funkcji=Eprzókład=POKFK=
=

mrzókład=PNK=

=



jatematyka= 4R=

=
=
mrzókład=POK=

=



4S= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

=
=

=
=
mowóższe= przókładó= wskazują= na= toI= iż= maturzóści= niewłaściwie= rozwiązówali= zadania=
optómalizacójne= przó= wókorzóstaniu= rachunku= pochodnóchK= mowszechnóm= zjawiskiem= jest=
brak= zrozumienia= istotó= zagadnień= optómalizacójnóchI= a= w= szczególności= konieczności=
rozważania= geometrócznóch= i=algebraicznóch= uwarunkowań= przó= określaniu= modelu=
matematócznegoI= a= także= rozumienia= właściwego= zastosowania= rachunku= różniczkowego=
do=badania=własności=funkcjiK=
=



jatematyka= 4T=

modkreślić= należóI= że= materiałó= informacójne= dotóczące= egzaminu= maturalnego= w= formule=
obowiązującej= od= OMNR= rK= EtzwK= „nowej”= formuleF= od= początku= zawierałó= zapis=
o=zamieszczaniu= w=każdóm= arkuszu= maturalnóm= dla= poziomu= rozszerzonego= zadania=
z=zagadnieniem= optómalizacójnómK= mroblematókaI= którą= te= zadania= poruszająI= wómaga=
wieloetapowej=strategii=rozwiązaniaK= = ptąd=wósoka= liczba=punktów=możliwóch=do=uzóskania=
za=rozwiązanie=tego=tópu=zadaniaI=znacząco=decódująca=o=wóniku=całego=egzaminuK=
=
wagadnienia=optómalizacójne=są=często=traktowane=przez=uczniów= i=nauczócieli= jako=swoistó=
algorótm=postępowaniaI=którego=stałe=elementó=EetapóF=wómagają=każdorazowo=specóficznej=
realizacji= ze= względu= na= różnorodność= badanóch= sótuacjiK= ldmienność= kolejnóch=
rozważanóch=zagadnień=od=wcześniej=zbadanóch=w=rozwiązanóch= już= zadaniach=decóduje=o=
tómI=że=maturzóści=uważają=ten=tóp=zadań=za=bardzo=trudnóK==
=
wagadnieniom= optómalizacójnóm= warto= nadać= w= toku= edukacji= matematócznej= większe=
znaczenieK=wwiększenie= liczbó=przeanalizowanóch=różnorodnóch=przókładów=może=pozwolić=
na= dogłębne= zrozumienie= istotó= problemuI= zwłaszcza= w= realizacji= najbardziej= kluczowóch=
etapów= rozwiązania= –= tjK=wóznaczania= dziedzinó= funkcji= i= uzasadniania= istnienia= wartości=
największej=lub=najmniejszej=rozważanej=funkcjiK==

PK tnioski i rekomendacje 

NK Tegorocznó=egzamin=maturalnó=z=matematóki=na=poziomie podstawowóm=potwierdziłI=
że= maturzóstom= nie= sprawiają= trudności= zadania= sprawdzające= pojedónczeI= mało=
skomplikowane=umiejętnościK==

=

OK kajlepsze= wóniki= zdającó= uzóskali= w= zadaniach= zamkniętóchW= z= rachunku=
prawdopodobieństwa= za= obliczenie= prawdopodobieństwa= w= prostej= sótuacji=
z=zastosowaniem= klasócznej= definicji= prawdopodobieństwaI= za= wókonanie= obliczeń=
procentowóch=oraz=z=ciągów= liczbowóch=za=wókorzóstanie=wzoru=na=nJtó=wóraz=ciągu=
arótmetócznegoK=

=

PK tósoki= bół= również= odsetek= zdającóchI= którzó=potrafili= badać= równoległość= prostóch=
na=podstawie= ich=równań= kierunkowóch=oraz= rozpoznawali=niektóre=własności= funkcji=
kwadratowej= na= podstawie= podanej= postaci= iloczónowej= lub= postaci= ogólnejK= Tóm=
samóm= potwierdza= się= tezaI= że= zdającó= osiągają= bardzo= dobre= wóniki= w= zadaniach=
krótkichI= wómagającóch= jedónie= zastosowania= wzorówK= modobne= wóniki= uzóskali=
również= zdającó=na poziomie rozszerzonóm=w= zadaniach=sprawdzającóch=znajomość=
praw=działań=na=logarótmach=i=potęgach=o=wókładniku=wómiernómK=

=

4K t= przópadku= zadań= otwartóch= na= poziomie= rozszerzonóm= najwóższe=wóniki=zdającó=
uzóskali= za= rozwiązanie= zadaniaI= w= któróm= należało= wókazać= się= umiejętnościami=
zastosowania= własności= ciągów= liczbowóchI= a= w= szczególności= stosowaniem= wzoru=
na=nJtó=wóraz=i=sumę=n=początkowóch=wórazów=ciągu=geometrócznegoK=

=

RK warówno=na=poziomie=podstawowómI=jak=i=na=poziomie=rozszerzonómI=egzamin=ujawnił=
niski=poziom=opanowania=przez=zdającóch=umiejętności=z=zakresu=geometriiI=zwłaszcza=
geometrii= na= płaszczóźnie= kartezjańskiejK= aotóczó= to= głównie= zadań= rozszerzonej=
odpowiedziI=w=któróch=należó=zaplanować=strategię=rozwiązaniaI= łącząc=w=całość=kilka=
pojedónczóch= umiejętnościK= Źródeł= kłopotów= zdającóch= w=takich= zadaniach= należó=
upatrówać=już=w=umiejętności=przeczótania=treści=zadania=ze=zrozumieniem=i=poprawnej=
jej=interpretacjiK==

=



4U= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2M1U=
=

SK l= niskim= wóniku= egzaminu= z= matematóki= najczęściej= decóduje= brak= sprawności=
rachunkowejI= poważne= problemó= z= poprawnóm= wókonówaniem= obliczeń=
rachunkowóchK= Błędó= rachunkowe= w=rozwiązaniach= zadań= otwartóch= są= popełniane=
przez=zdającóch=praktócznie=na=każdóm=etapie= rozwiązaniaI= a= te=z=nichI= które=dotóczą=
początkowej= fazó= rozwiązania= zadania= nierzadko= utrudniają= lub= uniemożliwiają=
dokończenie=rozwiązania=albo=doprowadzają=do=otrzómania=wóników=niespełniającóch=
warunków= zadaniaK= kajczęściej= zdającó= w= wóniku= popełnianóch= błędów= nie= mają=
szansó=rozstrzógać=kwestiiI= które=pozwoliłóbó=na=sprawdzenie= opanowania=przez=nich=
umiejętności= potrzebnóch= do= prawidłowego= rozwiązania= zadaniaK= Brak= odpowiedniej=
sprawności=rachunkowejI=nieznajomość=praw=i=własności=działańI=nieuwaga=prowadząca=
do= błędów= przó= obliczeniachI= także= nieskomplikowanóchI= jest= najczęstszą= przóczóną=
niepowodzeń= zdającóch= maturę= z= matematókiK= gest= to= szczególne= widoczne=
w=przópadku= zadań= wieloetapowóchI= wómagającóch= dobrania= strategii= rozwiązania=
składającej=się=z=kilku=krokówK=

=

TK tóniki=egzaminu=maturalnego=wóraźnie=wskazująI=że=najwięcej=trudności=na=egzaminie=
z=matematóki=sprawiają= maturzóstom=zadania=wómagające=uzasadnienia=prawdziwości=
tezóK= wadania= tego= tópu= są= znacznie= częściej= od= innóch= pomijaneI= a= wśród= tóch=
zdającóchI= którzó= podejmują= próbę= ich= rozwiązania= jest= wielu= wnioskującóch=
o=prawdziwości= tezó= na= podstawie= sprawdzenia= poprawności= dla= kilku= wóbranóch=
wartościK=

=

UK kiepowodzenia= maturzóstów=często= wónikają= z= braku= umiejętności= rozumienia= tekstu=
matematócznegoK= Świadczą= o= tóm= nieudane= próbó= podjęcia= rozwiązania= zadańI= gdzie=
już= w=początkowej= fazie= poszukiwania= strategii= rozwiązania= zdającó= przóstępują=
do=rozważania=sótuacji=odmiennóch=od=tóch=z=treści=zadańK=Takie=działanie=nie=pozwala=
na= uzóskanie= dobrego= wónikuI= w= praktóce= za= rozwiązanie= innego= zadania= niż=
zamieszczone= w= arkuszu= egzaminacójnóm= zdającó= nie= może= uzóskać= punktówK=
t=trakcie= organizowanóch= zajęć= nauczóciele= powinni= nadać= duże= znaczenie=
początkowej= fazie= rozwiązania= zadaniaI= tjK= precózójnemu= ustaleniu= istotó=
rozwiązówanego=problemu= i=rozumieniu=opisanej=sótuacjiK=jożna=ćwiczóć= z=uczniami=
zmianę=sformułowania=treści=matematócznej=na=opis=tego=samego=zagadnienia=w=innóm=
ujęciu=albo=rozwiązówanie=zadańI=w=któróch=pozornie=drobna=zmiana=w=treści=wómaga=
zastosowania=rozumowania=istotnie=odmiennegoK=

=

VK pzczególnóm= problememI= utrudniającóm= maturzóstom= uzóskanie= dobrego= wóniku=
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