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P pprawozdanie z egzaminu maturalnego OM14 

 

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 krótkiej odpowiedzi i P 
rozszerzonej odpowiedziK wadania sprawdzałó wiadomości oraz umiejętności w pięciu obszarachW 
wókorzóstanie i tworzenie informacji EO zadania zamknięteI jedno otwarte krótkiej odpowiedzi)I 
wókorzóstanie i interpretowanie reprezentacji ENS zadań zamkniętóchI jedno otwarte krótkiej 
odpowiedzi)I modelowanie matematóczne EP zadania zamknięteI jedno otwarte krótkiej odpowiedzi 
i jedno otwarte rozszerzonej odpowiedzi)I użócie i tworzenie strategii EO zadania zamknięteI jedno 
otwarte krótkiej odpowiedzi i O otwarte rozszerzonej odpowiedzi) oraz rozumowanie i argumentacja 
Ejedno zadanie zamknięte i O zadania otwarte krótkiej odpowiedzi)K wa rozwiązanie wszóstkich zadań 
zdającó mógł otrzómać RM punktów Epo jednóm punkcie za każde zadanie zamknięteI po O punktó 
za każde zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi oraz po 4 punktó za każde z dwóch zadań otwartóch 
rozszerzonej odpowiedzi w obszarze użócie i tworzenie strategii i R punktów za zadanie otwarte 
rozszerzonej odpowiedzi z modelowania matematócznego)K 

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

iiczba zdającóch 7 N9S 

wdającó 
rozwiązującó zadania 
w arkuszu w wersji 
standardowej 

z liceów ogólnokształcącóch 4PUV 
z liceów profilowanóch TM 
z techników OSTO 
z liceów uzupełniającóch PS 
z techników uzupełniającóch OV 
ze szkół na wsi NOV 
ze szkół w miastach do OM tósK mieszkańców OM4U 
ze szkół w miastach od OM tósK do NMM tósK mieszkańców NUOP 
ze szkół w miastach powóżej NMM tósK mieszkańców PNVS 
ze szkół publicznóch STO4 
ze szkół niepublicznóch 4TO 
kobietó 4MST 
mężczóźni PNOV 
bez dósfunkcji STUV 
z dósleksją rozwojową 4MT 

 

aane w tabeli dotóczą wszóstkich tegorocznóch absolwentówK 
 
w egzaminu zwolniono N osobę – 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 O 
słabowidzącó  NN 
niewidomi M 
słabosłószącó T 
niesłószącó S 

 lgółem  RO 
 

ao egzaminu przóstąpili również absolwenci z lat ubiegłóchI którzó dotóchczas nie uzóskali 
świadectwa dojrzałościI oraz tacóI którzó uzóskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszóch latachI 
a w OMN4 rK przóstąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwóższenia wóniku 
egzaminacójnegoK  
  



jatematóka 4 

 

PK mrzebieg egzaminu  
Tabela PK fnformacje dotóczące przebiegu egzaminu 

Termin egzaminu S maja OMN4 rK 
`zas trwania egzaminu dla arkusza standardowego NTM minut  
iiczba szkół NTS 
iiczba zespołów egzaminatorów* O 
iiczba egzaminatorów* 4S 
iiczba obserwatorówN E§ N4P) P 
iiczba 
unieważnieńN 

 
§ VV ustK N stwierdzenia niesamodzielnego 

rozwiązówania zadań przez zdającego M 

wniesienia lub korzóstania przez zdającego 
w sali egzaminacójnej z urządzenia 
telekomunikacójnego 

N 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego 
przebiegu części egzaminu w sposób 
utrudniającó pracę pozostałóm zdającóm 

M 

§ VV ustK O stwierdzenia podczas sprawdzania pracó 
niesamodzielnego rozwiązówania zadań 
przez zdającego 

M 

§ N4S ustK P stwierdzenia naruszenia przepisów 
dotóczącóch przeprowadzenia egzaminu M 

iiczba wglądówN E§ NMT) NT 
 

* aane dotóczą obu poziomów egzaminu Epodstawowego i rozszerzonego) łącznieK 
 

  

                                                
N ka podstawie rozporządzenia jinistra bdukacji karodowej z dnia PM kwietnia OMMT rK w sprawie warunków i sposobu 
ocenianiaI klasófikowania i promowania uczniów i słuchaczó oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznóch EazKrK nr UPI pozK RSOI ze zmK) 



R pprawozdanie z egzaminu maturalnego OM14 

 

4K modstawowe dane statóstóczne  
tóniki zdającóch  
 

 
 

tókres NK oozkład wóników zdającóch 
 
Tabela 4K tóniki zdającóch – parametró statóstóczne*  

wdającóW iiczba 
zdającóch 

jinimum 
E%)  

jaksimum 
E%) 

jediana 
E%) 

jodalna 
E%) 

Średnia 
E%) 

ldchólenie 
standardowe 

E%) 

ldsetek 
sukcesów** 

ogółem TOOO M NMM 4S PM 4TIVV ONIRS UR 

w tómW   

z liceów 
ogólnokształcącóch 44MR M NMM RO 44 R4IM4 ONIUT VN 

z liceów 
profilowanóch TM U UM PS PU PTIPN NUITU TN 

z techników OSTV M VU PS PM PVIMR NTIM4 TU 

z liceów 
uzupełniającóch PS 4 RM NR N4 NVINN NNIMM OR 

z techników 
uzupełniającóch PO S RS N4 NM NVIMS NOITM OP 
 

* aane w tabeli dotóczą wszóstkich tegorocznóch absolwentówK 
** aane dotóczą tegorocznóch absolwentówI którzó przóstąpili do wszóstkich egzaminów obowiązkowóchK 
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jatematóka S 

 

moziom wókonania zadań  

Tabela RK moziom wókonania zadań 
 

kr 
zadK lbszar standardów pprawdzana umiejętność 

moziom 
wókonania 

zadania 
E%) 

NK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

fnterpretacja geometróczna układu dwóch równań liniowóch 
z dwiema niewiadomómi S4 

OK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

ptosowanie pojęcia procentu w obliczeniach  RU 

PK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

mosługiwanie się wzorami skróconego mnożenia  SO 

4K 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

wnajomość definicji logarótmu  4V 

RK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

oozwiązanie prostóch równań wómiernóch  S4 

SK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

tókorzóstanie interpretacji współczónników we wzorze 
funkcji liniowej  RS 

TK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

oozwiązanie zadań prowadzącóch do badania funkcji 
kwadratowej SR 

UK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Badanie równoległości prostóch na podstawie ich równań 
kierunkowóch  TM 

VK Użócie i tworzenie 
strategii tókorzóstanie pojęcia wartości bezwzględnej  RV 

NMK 
tókorzóstanie 
i tworzenie 
informacji 

tóznaczanie miejsca zerowego funkcji kwadratowej  TU 

NNK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

tóznaczanie wórazów ciągu określonego wzorem ogólnóm  SR 

NOK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

tókorzóstanie własności figur podobnóch w zadaniach  OO 

NPK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

BadanieI czó danó ciąg jest geometrócznó  UM 

N4K 
tókorzóstanie 
i tworzenie 
informacji 

ptosowanie prostóch związków międzó funkcjami 
trógonometrócznómi kąta ostrego  SU 

NRK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

mosługiwanie się równaniem okręgu 
O O OE ) E )x a ó b r- + - =  RT 

NSK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

wnajdowanie związków miarowóch w figurach płaskichI 
w tóm z zastosowaniem trógonometrii  TM 

  



T pprawozdanie z egzaminu maturalnego OM14 

 

kr 
zadK 

lbszar  
standardów pprawdzana umiejętność 

moziom 
wókonania 

zadania 
E%) 

NTK Użócie i tworzenie 
strategii wnajdowanie związków miarowóch w figurach płaskich  SR 

NUK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

lbliczanie wartości liczbowej wórażenia wómiernego dla 
danej wartości zmiennej   4S 

NVK jodelowanie 
matematóczne tóznaczanie związków miarowóch w wielościanach  TR 

OMK jodelowanie 
matematóczne tóznaczanie związków miarowóch w brółach obrotowóch  TM 

ONK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

lbliczanie potęgi o wókładniku wómiernóm oraz 
stosowanie praw działań na potęgach o wókładnikach 
wómiernóch  

UU 

OOK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

lbliczanie potęgi o wókładniku wómiernóm  ON 

OPK oozumowanie 
i argumentacja 

tókorzóstanie sumóI iloczónu i różnicó zdarzeń do 
obliczania prawdopodobieństw zdarzeń  4T 

O4K Użócie i tworzenie 
strategii 

wliczanie obiektów w prostóch sótuacjach 
kombinatorócznóch  OM 

ORK jodelowanie 
matematóczne lbliczanie medianó danóch  RS 

OSK Użócie i tworzenie 
strategii tóznaczanie wzoru funkcji kwadratowej  RO 

OTK 
tókorzóstanie 
i tworzenie 
informacji 

oozwiązówanie równań wielomianowóch metodą rozkładu 
na czónniki SR 

OUK oozumowanie 
i argumentacja 

mrzeprowadzenie dowodu algebraicznego z zastosowaniem 
wzorów skróconego mnożenia  S 

OVK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

ldczótówanie z wókresu funkcji jej własności; szkicowanie 
na podstawie wókresu funkcji E )ó f x=  wókresów funkcji 

E )ó f x a= + I E )ó f x a= - I E )ó f x a= + I E )ó f x a= -   
OS 

PMK jodelowanie 
matematóczne 

wliczanie obiektów w prostóch sótuacjach 
kombinatorócznóch; stosowanie twierdzenia znanego jako 
klasóczna definicja prawdopodobieństwa do obliczania 
prawdopodobieństw zdarzeń  

RP 

PNK oozumowanie 
i argumentacja 

mrzeprowadzenie dowodu geometrócznegoI 
z wókorzóstaniem związków miarowóch w figurach płaskich  NU 

POK Użócie i tworzenie 
strategii tóznaczanie związków miarowóch w wielościanach  4O 

PPK jodelowanie 
matematóczne 

oozwiązówanie zadań umieszczonóch w kontekście 
praktócznóm prowadzącóch do równań kwadratowóch  NN 

P4K Użócie i tworzenie 
strategii tókorzóstanie własności figur podobnóch w zadaniach  4P 

  



jatematóka U 

 

moziom rozszerzonó 

NK lpis arkusza  
Arkusz egzaminacójnó z matematóki na poziomie rozszerzonóm zawierał NN zadań otwartóchI 

w tóm S krótkiej i R rozszerzonej odpowiedziK wadania sprawdzałó wiadomości oraz umiejętności 
w czterech obszarachW wókorzóstanie i interpretowanie reprezentacji EP zadania krótkiej odpowiedzi 
i jedno rozszerzonej odpowiedzi)I modelowanie matematóczne EP zadania rozszerzonej odpowiedzi)I 
użócie i tworzenie strategii Ejedno zadanie krótkiej odpowiedzi i jedno rozszerzonej odpowiedzi) 
oraz rozumowanie i argumentacja EO zadania krótkiej odpowiedzi)K wa rozwiązanie wszóstkich zadań 
zdającó mógł otrzómać RM punktówK  

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

iiczba zdającóch N MM8 

wdającó 
rozwiązującó zadania 
w arkuszu w wersji 
standardowej 

z liceów ogólnokształcącóch UPS 
z liceów profilowanóch N 
z techników NTN 
z liceów uzupełniającóch M 
z techników uzupełniającóch M 
ze szkół na wsi M 
ze szkół w miastach do OM tósK mieszkańców NVO 
ze szkół w miastach od OM tósK do NMM tósK mieszkańców OTO 
ze szkół w miastach powóżej NMM tósK mieszkańców R44 
ze szkół publicznóch VSV 
ze szkół niepublicznóch PV 
kobietó PTV 
mężczóźni SOV 

 

aane w tabeli dotóczą wszóstkich tegorocznóch absolwentówK 
 
w egzaminu zwolniono N osobę – 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 N 
słabowidzącó  M 
niewidomi M 
słabosłószącó M 
 niesłószącó M 

 lgółem N 
 

ao egzaminu przóstąpili również absolwenci z lat ubiegłóchI którzó dotóchczas nie uzóskali 
świadectwa dojrzałościI oraz tacóI którzó uzóskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszóch latachI 
a w OMN4 rK przóstąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwóższenia wóniku 
egzaminacójnego albo uzóskania wóniku z matematóki jako nowego przedmiotuK  
  



V pprawozdanie z egzaminu maturalnego OM14 

 

PK mrzebieg egzaminu  
Tabela PK fnformacje dotóczące przebiegu egzaminu 

Termin egzaminu V maja OMN4 rK 
`zas trwania egzaminu NUM minut  
iiczba szkół T4 
iiczba zespołów egzaminatorów* O 
iiczba egzaminatorów* 4S 
iiczba obserwatorówN E§ N4P) M 
iiczba 
unieważnieńN 

w przópadkuW 
§ VV ustK N stwierdzenia niesamodzielnego 

rozwiązówania zadań przez zdającego M 

wniesienia lub korzóstania przez zdającego 
w sali egzaminacójnej z urządzenia 
telekomunikacójnego 

M 

zakłócenia przez zdającego prawidłowego 
przebiegu części egzaminu w sposób 
utrudniającó pracę pozostałóm zdającóm 

M 

§ VV ustK O stwierdzenia podczas sprawdzania pracó 
niesamodzielnego rozwiązówania zadań 
przez zdającego 

M 

§ N4S ustK P stwierdzenia naruszenia przepisów 
dotóczącóch przeprowadzenia egzaminu M 

iiczba wglądówN E§ NMT) 4 
 

* aane dotóczą obu poziomów egzaminu Epodstawowego i rozszerzonego) łącznieK 
 
 
 
 
 

 

  

                                                
N ka podstawie rozporządzenia jinistra bdukacji karodowej z dnia PM kwietnia OMMT rK w sprawie warunków i sposobu 
ocenianiaI klasófikowania i promowania uczniów i słuchaczó oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznóch EazKrK nr UPI pozK RSOI ze zmK) 
 



jatematóka NM 

 

4K modstawowe dane statóstóczne  
tóniki zdającóch   

 
 

tókres OK oozkład wóników zdającóch 

 
Tabela 4K tóniki zdającóch – parametró statóstóczne  

iiczba 
zdającóch 

jinimum 
E%)  

jaksimum 
E%) 

jediana 
E%) 

jodalna 
E%) 

Średnia 
E%) 

ldchólenie 
standardowe 

E%) 

N MMV M NMM PU 4M PVIPM OMISU 
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NN pprawozdanie z egzaminu maturalnego OM14 

 

moziom wókonania zadań  

Tabela RK moziom wókonania zadań 

kr 
zadK lbszar standardów pprawdzana umiejętność 

moziom 
wókonania 

zadania 
E%) 

NK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

tókorzóstanie pojęcia wartości bezwzględnej i jej 
interpretacji geometrócznejK pporządzanie wókresuI 
odczótówanie własności i rozwiązówanie zadań 
umieszczonóch w kontekście praktócznóm związanóch 
z proporcjonalnością odwrotnąK 

SM 

OK Użócie i tworzenie 
strategii 

oozwiązówanie zadań Erównież umieszczonóch 
w kontekście praktócznóm)I prowadzącóch do badania 
funkcji kwadratowejK  
lbliczanie odległości punktu od prostejK 

RN 

PK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

oozwiązówanie równań i nierówności trógonometrócznóchK OV 

4K oozumowanie 
i argumentacja 

mrzeprowadzenie dowodu twierdzenia związanego 
z działaniami na wórażeniach wómiernóchW dodawaniemI 
odejmowaniemI mnożeniem i dzieleniem wórażeń 
wómiernóchI skracaniemI rozszerzaniem wórażeń 
wómiernóchK 

PS 

RK jodelowanie 
matematóczne 

wnajdowanie związków miarowóch w figurach płaskichI 
także z zastosowaniem trógonometriiI również w zadaniach 
umieszczonóch w kontekście praktócznómK 

P4 

SK oozumowanie 
i argumentacja 

Badanie czó danó ciąg jest arótmetócznó lub geometrócznóK 
horzóstanie ze związków międzó kątem środkowómI kątem 
wpisanóm i kątem międzó stóczną a cięciwą okręguK 

PV 

TK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

Badanie czó danó ciąg jest arótmetócznó lub geometrócznóK 
ptosowanie wzorów na nJtó wóraz i sumę n początkowóch 
wórazów ciągu arótmetócznego i ciągu geometrócznegoK 

NR 

UK Użócie i tworzenie 
strategii 

oozwiązówanie zadań dotóczącóch wzajemnego położenia 
prostej i okręguK 4S 

VK jodelowanie 
matematóczne  

tóznaczanie związków miarowóch w wielościanach 
i brółach obrotowóch z zastosowaniem trógonometriiK 4P 

NMK jodelowanie 
matematóczne  

ptosowanie twierdzenia o pierwiastkach wómiernóch 
wielomianu o współczónnikach całkowitóchK PV 

NNK 
tókorzóstanie 
i interpretowanie 
reprezentacji 

tókorzóstanie własności prawdopodobieństwa i stosowanie 
twierdzenia znanego jako klasóczna definicja 
prawdopodobieństwa do obliczania prawdopodobieństw 
zdarzeńK 

4R 
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homentarz 

rjfbgĘTklŚ`f lmAkltAkb kAgibmfbg 

tóniki tegorocznej maturó potwierdziłóI że zdającó na ogół nie mają problemów 
z bezpośrednim stosowaniem definicji w prostóch sótuacjachK kajłatwiejszóm zadaniem w arkuszu 
dla poziomu podstawowego okazało się zadanie ONK Epoziom wókonania zadania – UUB)I badające 
umiejętność obliczania potęgi o wókładniku wómiernóm oraz stosowanie praw działań na potęgach 
o wókładnikach wómiernóchK Abó bezbłędnie rozwiązać zadanieI należało ustalić sposób obliczenia 
wartości wórażeniaI w któróm wóstępuje kilka potęgI a w szczególności ustalić kolejność działańI 
sposobó obliczenia potęgi sumó i potęgi ilorazu oraz skorzóstać z definicji potęgi o wókładniku zeroI 
a następnie obliczóć wartość ON- K wadania sprawdzające międzó innómi znajomość definicji potęgi 
o wókładniku zero również w poprzednich latach nie sprawiałó zdającóm trudnościK  
 

modobna sótuacja wóstąpiła w przópadku zadania NPK sprawdzającego umiejętność 
rozpoznawaniaI czó ciąg jest geometrócznóK ao poprawnego rozwiązania konieczna bóła znajomość 
definicji ciągu geometrócznego lub wónikającej wprost z tej definicji własnościK Aż UMB zdającóch 
rozwiązało to zadanie bezbłędnieK t trakcie rozwiązówania wóstarczóło wókazać się rozumieniem 
pojęcia w nieskomplikowanóm kontekścieI a taką umiejętność zdecódowana większość maturzóstów 
ma dobrze opanowanąK 
 

ala zdającóch maturę z matematóki łatwe okazałó się także zadania badające znajomość 
własności obiektów matematócznóchI będącóch naturalną konsekwencją właściwego rozumienia 
definiowanóch pojęćK f takW zadanie NMKI w któróm trzeba bóło wóznaczóć miejsce zerowe funkcji 
kwadratowejI rozwiązało poprawnie TUB zdającóchK modobnie bóło w przópadku zadania NVKI 
stwarzającego możliwość wókazania się umiejętnością wóznaczania zależności pomiędzó liczbą 
krawędzi a liczbą ścian bocznóch ostrosłupa – TRB maturzóstów podało prawidłowe rozwiązanie 
problemuK wadania maturalneI które wómagają znajomości elementarnóch własnościI dotóczące 
pojedónczóch pojęćI niewómagające przetwarzania informacjiI ale odwołujące się wprost 
do konkretnóch definicjiI nie stanowią trudności dla większości osób przóstępującóch do maturó 
na poziomie podstawowómK 
 

t arkuszu dla poziomu rozszerzonego najłatwiejsze okazało się zadanie NK Epoziom 
wókonania zadania – SMB) sprawdzające umiejętnościW wókorzóstania pojęcia wartości bezwzględnej 
i jej interpretacji geometrócznejI sporządzania wókresu i odczótówania z niego własności funkcji 
oraz rozwiązówania zadań umieszczonóch w kontekście praktócznómI związanóch 
z proporcjonalnością odwrotnąK mrzó rozwiązówaniu zadania wóstarczóło wókorzóstać pojęcie 
wartości bezwzględnej do zapisania wzoru funkcjiI sporządzić wókres funkcjiI która w dwóch 
przedziałach bóła funkcją stałąI a w dwóch bóła proporcjonalnością odwrotnąI i odczótać z rósunku 
zbiór wartości funkcjiK ala maturzóstóI któró wóróżnił na osi liczbowej trzó przedziałó liczboweI 
następnie zapisał wzór funkcji f w poszczególnóch przedziałach i na koniec podał zbiór wartości 
funkcji bóło to tópowe zadanie ze standardu wókorzóstanie i interpretowanie reprezentacjiK moziom 
wókonania zadania ESMB) jest porównówalnó z poziomem wókonania podobnóch zadań z arkuszó 
egzaminacójnóch z lat ubiegłóchI na przókład w OMNM roku bół równó SMBI a w roku OMNP – SSBK 
 

ka maturze w maju OMN4 rKI podobnie jak w latach poprzednichI zadanie prowadzące 
do badania funkcji kwadratowej z parametrem okazało się dla maturzóstów umiarkowanie trudneK 
t arkuszu maturalnóm z OMN4 rK bóło to zadanie OK Epoziom wókonania zadania – RNB)I jego celem 
bóło sprawdzenieI czó maturzósta potrafi rozwiązówać zadaniaI prowadzące do badania funkcji 
kwadratowej oraz obliczać odległość punktu od prostejK Abó poprawnie rozwiązać zadanie należało 
zaplanować i zbadaćI kiedó równanie kwadratowe z parametrem ma pierwiastki spełniające określone 
warunkiK jaturzóści rozwiązówali nierówność i  równanieI które wprost wónikałó z treści zadaniaI 
a następnie wóznaczali wspólne ich rozwiązaniaK tarunek istnienia dwóch różnóch pierwiastków 
równania kwadratowego natóchmiast prowadził do nierówności kwadratowej z jedną niewiadomą mK 



NP pprawozdanie z egzaminu maturalnego OM14 

 

wa tę część rozwiązania zdającó mógł otrzómać N punktK katomiast warunekI że suma kwadratów 
odległości punktów )MIE NxA =  i )MIE OxB =  od prostej o  równaniu MN=++ óx  jest równa S 

prowadził do zapisania równania stopnia drugiego z dwiema niewiadomómi Nx I Ox K aalszą część 
rozwiązania maturzósta mógł wókonać na dwa sposobóW wókorzóstać wzoró siète’a albo wzoró 
na pierwiastki trójmianu kwadratowegoK tiększość zdającóch wóbrała pierwszą z tóch możliwościK  
 
Tbkabk`gA twolpTltA t wAhobpfb oA`erkhr moAtalmlalBfbŃpTtA 
 

tarto zwrócić uwagę na tendencję wzrostową poziomu wókonania zadańI sprawdzającóch 
umiejętność stosowania twierdzenia znanego jako klasóczna definicja prawdopodobieństwa 
do obliczania prawdopodobieństw zdarzeńK f takW w arkuszach z maja OMNN rK i OMNO rK takie zadanie 
dotóczóło dwukrotnego losowania po jednej liczbie Elosowanie ze zwracaniem) ze zbioru liczb 
{ }TISIRI4IPIOIN  i obliczenia prawdopodobieństwa zdarzeniaI polegającego na wólosowaniu liczbI 
któróch suma jest podzielna przez P Emaj OMNN) albo któróch iloczón jest podzielnó przez S Emaj 
OMNO)K moziom wókonania tóch zadań bół równó w OMNN rK – 4SBI a w OMNO rK – ROBK t roku OMNP 
w arkuszu maturalnóm nie znalazło się podobne zadanieI a w bieżącóm roku poziom wókonania 
takiego zadania wzrósł o T punkt procentowóchI w stosunku do rezultatu sprzed dwóch lat Ezdającó 
uzóskali średnio RPB punktów możliwóch do zdobócia)K jowa tu o zadaniu PMKI którego 
przedmiotem rozważań bóło doświadczenieI polegające na wólosowaniu za zbioru liczb 
{ }UITISIRI4IPIOIN  dwa razó po jednej liczbie ze zwracaniemI a należało obliczóć 
prawdopodobieństwo zdarzeniaI polegającego na wólosowaniu liczbI z któróch pierwsza jest większa 
od drugiej o 4 lub SK  
 

lczówiście i w tóm zadaniu zdającó popełniali błędóK wasadniczą trudnością zadania jest 
konieczność wóboru właściwego modelu probabilistócznegoI a także opisu tego modelu Eparó liczbI 
tabelkaI w której są zaznaczone wóniki doświadczenia)I policzenia liczbó wszóstkich zdarzeń 
elementarnóch oraz zliczenia tóch zdarzeń elementarnóchI które sprzójają rozważanemu zdarzeniu 
w obranóm modelu probabilistócznómK ka koniec należó jeszcze zapisać szukane 
prawdopodobieństwoK gest to zadanie z fff obszaru standardów wómagań egzaminacójnóchI czóli 
modelowania matematócznegoK jaturzóści na ogół nie mieli trudności ze zliczeniem wszóstkich 
zdarzeń elementarnóchI któróch bóło S4I choć w tóm miejscu należó podkreślićI że znaczna część 
zdającóch ograniczała się jedónie do zapisania liczbó wszóstkich zdarzeń elementarnóchI pomijając 
zupełnie opis tóch zdarzeńK kastępnie zliczano zdarzenia elementarne sprzójające rozważanemu 
zdarzeniu AI tu najczęściej zdającó po prostu wópisówali wszóstkie S zdarzeń elementarnóchK `zęsto 
popełnianóm przez zdającóch błędem bóło zastosowanie różnóch modeli probabilistócznóch 
do obliczenia W  i A K 

jaturzóści albo w ogóle nie opisówali zbioru zdarzeń elementarnóchI podając od razu błędną 
ich liczbęI albo też zapisówali błędnieI że zbiorem zdarzeń elementarnóch jest podanó w treści zadania 
zbiór ośmiu liczbK `zęść z tóch zdającóch rozpatrówała dalej jako zdarzenia elementarne paró 
uporządkowaneI użówając przó tóm bardzo poprawnego zapisu matematócznegoK  
  



jatematóka N4 

 

lto przókładó takiego niepoprawnego rozumowaniaK 
 

   
 
 

kiektórzó natomiast paró zapisówali mniej formalnieI poprawnie ustalając ich liczbęK lto 
przókład niepoprawnego rozwiązania z różnómi modelami probabilistócznómi i z prostóm opisem 
tóch modeliK 
 

 
 

honsekwentnie co roku rozwiązania zawierające tego tópu błąd Erozbieżność modeli 
probabilistócznóch) – oceniane są na M punktówK  
 

Tak samo jest w przópadku rozwiązańI w któróch zdającó otrzómuje prawdopodobieństwo 
większe od NK honsekwencją tego błędu jest wónik M punktów za niepoprawne rozwiązanieK 
 
lto przókład takiego rozwiązaniaK 

 
 

holejnóm błędem popełnianóm przez część zdającóch bóło rozszerzenie zbioru zdarzeń 
elementarnóch sprzójającóch zdarzeniu AI najczęściej o sześć dodatkowóch parK `zęść maturzóstów 
zapisówała błędnie zbiór  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }UI4IUIOITIPITINISIOIRINI4IUIOIUIPITINITIOISINIR=A   
albo też to samo zaznaczała niepoprawnie w tabelceK 
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wa rozwiązanie z takim błędemI doprowadzone konsekwentnie do końcaI zdającó mógł otrzómać 
N punktK  

wadanie można bóło również rozwiązać stosując metodę drzewkaI przó czóm w niektóróch 
rozwiązaniach zawierającóch drzewko stosowano de facto klasóczną definicję prawdopodobieństwaI 
a drzewko służyło jedónie do zilustrowania zdarzeń sprzójającóchI na przókład w taki sposóbI jak 
przedstawiono poniżejK 
 

 
 

kiektóre rozwiązania zawierałó drzewkoI z którego zdającó ustalali szukane prawdopodobieństwoK 
lto przókładK 

 
tarto zauważyćI że znaczna część mozolnie wókonanego przez zdającego drzewa nie została 

wókorzóstanaK Ten sam efekt można bóło uzóskaćI rósując drzewo zawierające jedónie istotne gałęzieK 
t poprzednim rozwiązaniu zdającó takie drzewo wókonałK tóstarczółobó jedónie zapisać 
na odcinkach tego drzewa odpowiednie prawdopodobieństwa Etak jak to zostało zrobione na drugim 
drzewie)I a potem obliczóć prawdopodobieństwo zdarzenia AK 
 
rjfbgĘTklŚ`f pmoAtfAgĄ`b ToraklŚ`f 
 

`iągle największóm wózwaniem dla maturzóstów pozostaje dowodzenieI przedstawienie 
poprawnego uzasadnienia tezóI zwłaszcza w przópadku zagadnień z zakresu algebróK tśród zadań 
z arkusza dla poziomu podstawowego najtrudniejsze okazało się toI które wómagało przeprowadzenia 
krótkiego rozumowania Ezadanie OUK – poziom wókonania zadania wóniósł SB)K  
 
rdowodnijI że każda liczba całkowita kI która przó dzieleniu przez T daje resztę OI ma tę własnośćI 
że reszta z dzielenia liczbó OPk przez T jest równa RK  
 

ao udowodnienia tezó zawartej w treści zadania wóstarczóła umiejętność zapisania liczbó 
całkowitej k jako sumó wórażenia Tn i  liczbó OI  a  następnie zapisania liczbó OPk w postaciI z której 
można bóło wównioskowaćI że reszta z dzielenia tej liczbó przez T jest równa RK w dzieleniem z resztą 
uczniowie spotókają się już w szkole podstawowejI nie wókraczają wówczas jednak poza konkretne 
przókładó takiego dzieleniaK rczeń gimnazjum powinien już bez problemu zapisać liczbę całkowitąI 
która dzieli się przez T z resztą R w postaci wórażenia algebraicznegoK Tegoroczni maturzóści mieli 
jednak z tóm dużó problemK  
  



jatematóka NS 

 

mierwsza linia przedstawionego poniżej rozwiązania jest przókładem tópowego błęduI jaki popełniła 
znaczna część zdającóchK 

 

 
 

honsekwencją takiego niepoprawnego zapisu bóło założenieI że wónikiem dzielenia jest suma 
pewnej liczbó x Etraktowanej przez zdającego jako liczba całkowita) i liczbó OI a więc zaprzeczenie 
treści zadaniaK monadto zdającó rozumowaliI że część całkowita liczbóI będącej wónikiem dzielenia 

OPk  przez TI jest taka sama jak część całkowita liczbóI będącej wónikiem dzielenia k przez TK Takie 
błędne założenia nie pozwalałó na przeprowadzenie poprawnego rozumowaniaK 
 

holejną grupę zdającóch stanowią `iI którzó potrafią sprawdzić prawdziwość tezó na jednóm 
przókładzie lub na kilku konkretnóch przókładachI i przójmująI że jest to dowód prawdziwości tezóK 
ka poniższóm przókładzie zdającó wóbrał liczbę NS jako jedną z liczbI która przó dzieleniu przez T 
daje resztę RI co zapisał w drugiej linii rozwiązaniaK  

 

 
 

t podobnó sposób maturzósta próbował zapisaćI że liczba ONSP × I czóli TSU daje przó 
dzieleniu przez T resztę RI ale zamiast ilorazuI jaki otrzómał w tóm dzieleniuI zapisał liczbę TSP 
Epodzielną przez T)K ptwierdzenie tak samo jest z każdą dowolną liczbą jest w opinii zdającego 
uzasadnieniem prawdziwości tezóK Ten rodzaj błąd logicznó powtarza się corocznie w rozwiązaniach 
zadańI wómagającóch przeprowadzenia rozumowania ogólnegoK  
 

tóniki egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonóm wskazująI że trudną do opanowania 
umiejętnościąI dla absolwentów szkół kończącóch się maturąI jest zdolność przeprowadzenia 
rozumowania wieloetapowegoI wómagającego wókorzóstania kilku własności tego samego obiektu  
i stosowania obliczeń w sótuacjachI gdó konieczne jest posługiwanie się sumą wielu składników lub 
iloczónem wielu czónnikówK wadanie TK z arkusza dla poziomu rozszerzonego wómagało takiej 
właśnie umiejętnościI a maturzóści uzóskali jedónie NRB możliwóch do zdobócia za jego rozwiązanie 
punktówK 
 
`iąg geometrócznó ( )na  ma NMM wórazów i są one liczbami dodatnimiK puma wszóstkich wórazów 
o numerach nieparzóstóch jest sto razó większa od sumó wszóstkich wórazów o numerach parzóstóch 
oraz N O P NMMlog log log log NMMa a a a+ + + + =K K lblicz Na K 
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mrzó rozwiązówaniu tego zadania zdającó musieli wókazać się znajomością definicji ciągu 
geometrócznego oraz wzorów na nJtó wóraz ciągu geometrócznego i sumę n wórazów tego ciąguK 
monadto należało zrozumieć z treści zadania i umiejętnie opisać wzorem Elub wzoramiI przó 
wókorzóstaniu definicji ciągu geometrócznego) relację międzó sumą wórazów o numerach parzóstóch 
a sumą wórazów o numerach nieparzóstóchK kiski rezultat uzóskanó za rozwiązanie tego zadania 
może dziwić tóm bardziejI że nie bóło w tóm przópadku konieczne stosowanie żadnóch 
skomplikowanóch obliczeńI wóstarczółó proste operacje na potęgach i logarótmachK mrawdziwóm 
wózwaniem dla maturzóstów okazało się rozwiązówanie zadaniaI w któróm uogólnianie dominuje nad 
rachunkamiI a przekształcanie wzorów jest ważniejsze od obliczeńK ala wielu zdającóch stosowanie 
wzorów w innó sposób niż wstawianie w miejsce liter konkretnóch wartości stanowi okolicznośćI 
w której czują się zagubieniK  

 
mroblem „pod lupą” 

Analiza wóników egzaminu maturalnego z matematóki z ostatnich lat pozwala 
na sformułowanie wnioskuI że zadania schematóczneI standardoweI polegające na interpretowaniu 
tópowego tekstu matematócznego i schematócznóm wókorzóstaniu informacji lub umiejętności są 
przez uczniów chętnie i z dobrómi rezultatami rozwiązówaneK katomiast zmiana w treści zadaniaI 
nawet niewielkaI zwłaszcza w przópadku zadania wómagającego dobrania modelu matematócznego 
do prostej sótuacjiI potrafi spowodować znaczne obniżenie wskaźnika łatwości zadaniaK 
 
mrzójrzójmó się zatem najpierw zadaniu OTK z tegorocznego arkusza dla poziomu podstawowegoK 
 
oozwiąż równanie P OV NU 4 U Mx x x+ - - = . 
 

wadania tego tópu wóstępują w arkuszach maturalnóch regularnieI począwszó od maja OMNM 
rokuK pprawdzają umiejętność rozwiązówania równania wielomianowego lubI co na jedno wóchodziI 
wóznaczenia pierwiastków wielomianu stopnia trzeciegoK  
 
lto analogiczne zadania z lat ubiegłóchK 
 
wadanie OTK Emaj OMNM) 
oozwiąż równanie P OT 4 OU Mx x x- - + = . 
 
wadanie OUK Emaj OMNO) 
iiczbó N 4x = -  i O Px =  są pierwiastkami wielomianu P OE ) 4 V PSt x x x x= + - - . lblicz trzeci 
pierwiastek tego wielomianu. 
 
wadanie OSK Emaj OMNP) 
oozwiąż równanie P OO U NS Mx x x+ - - = . 
 

Tabela PK moziom wókonania zadań z wielomianem stopnia PK  

jaj OMNM 
zadanie OT 

jaj OMNO 
zadanie OU 

jaj OMNP 
zadanie OS 

jaj OMN4 
zadanie OT 

RVB SNB SRB SRB 
 

wadanie polegające na rozwiązaniu równania wielomianowego Epocząwszó od maja OMNM) jest 
dla ogółu zdającóch umiarkowanie trudne i jest jednocześnie jednóm z najłatwiejszóch zadań 
otwartóch w zestawie egzaminacójnómK t roku OMNO nastąpiła zmiana formó polecenia z „oozwiąż 
równanie” na „lblicz trzeci pierwiastek”I która nie tólko nie powodowała konieczności zmianó 



jatematóka NU 

 

aparatu matematócznego wókorzóstówanego przez zdającegoI ale wręcz rozszerzała możliwości 
wókorzóstania tego aparatu i w gruncie rzeczó ułatwiała rozwiązanie zadaniaK tskaźnik wókonalności 
zadania wzrósł wówczas o P punktó procentoweK  

wadanie OTK z tegorocznego arkusza maturalnego Epoziom wókonania zadania – SRB) 
umożliwiało sprawdzenie umiejętności rozwiązówania prostóch równań trzeciego stopniaK gest to 
zadanie ze standardu tókorzóstanie i tworzenie informacjiK  

oozwiązanie zadania przebiegało najczęściej w dwóch etapachK btap pierwszó polegał 
na przedstawieniu lewej stronó równania w postaci iloczónu ( )( )OO V 4 Mx x+ - = I co najprościej 
można bóło uzóskać metodą grupowaniaI choć niektórzó zdającó wókonówali dzielenie wielomianu 

P OV NU 4 Ux x x+ - -  przez dwumianI przó czóm prawie zawsze przez dwumian ( )Ox + I co pozwalało 

na otrzómanie ilorazu ( )OV 4x - K arugi etap polegał na podaniu pierwiastka dwumianu ( )Ox +  

Eci zdającóI którzó dzielili wielomian przez dwumian ( )Ox +  rozpoczónali rozwiązanie od ustalenia 

pierwiastka O- ) oraz obliczeniu pierwiastków drugiego z otrzómanóch czónnikówI a więc ( )OV 4x - K 
mrzókład poprawnie rozwiązanego równania metodą grupowania  

 
oozwiązującóchI którzó nie uzóskali ani jednego punktu za rozwiązanie tego zadania bóło 

około OTBK tśród nich bóli zdającóI którzó próbowali rozwiązać równanie metodą grupowania 
wórazówI ale nie potrafili poprawnie zrealizować tej metodóI przó czóm popełniane przez nich błędó 
miałó najczęściej charakter błędów rzeczowóchI wskazującóch na nierozumienie metodóK moniżej 
przókładó takich rozwiązańK 

mrzókład NK  

 
 

mrzókład OK  
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mrzókład PK 

 
 

mrzókład 4K 

 
 

t przókładzie NK zdającó nie potrafił wółączóć poprawnie czónnika w przópadkuI gdó 
składnik nie zawiera niewiadomejI a do zera przórównuje wszóstkie wórażenia z nawiasówI pomimo 
że nie doprowadził wielomianu do postaci iloczónowejK w kolei w przókładach OK–4K zdającóI 
po wółączeniu czónników przed nawiasóI z błędem rachunkowóm w przópadku składników 
poprzedzonóch znakiem minusI przó braku zgodności wórażeń w nawiasachI w kolejnóch linijkach 
stosują zapisó bez logicznego związku z poprzedzającómi je rozumowaniamiK 

wdarzałó się też rozwiązaniaI w któróch zdającó próbowali to równanie „sprowadzić” 
do równania kwadratowegoK  

 
 

lkoło NUB zdającóch uzóskało za rozwiązania tego równania N punktK kajczęściej bółó to 
osobóI które poprawnie zapisówałó lewą stronę równania w postaci iloczónu i na tóm poprzestawałóW   
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albo popełniałó błędó w drugim etapie rozwiązaniaW 

· błąd przó rozkładzie czónnika ( )OV 4x -  na czónniki liniowe oraz dwukrotnie popełnionó błąd 
rachunkowó przó dzieleniu obu stron otrzómanóch równań liniowóch przez V; 

 
· błędnie rozwiązane równanie kwadratowe OV 4 Mx - = I a w konsekwencji brak jednego 

rozwiązania równania 

        

 
· odrzucenie niecałkowitóch rozwiązań równania 

 

 
 

kajczęściej jednak zdającó otrzómówali O punktó za rozwiązanie tego zadaniaK Takie osobó 
stanowią RSB wszóstkich maturzóstówK  
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t arkuszach maturalnóch z matematóki od OMNM roku regularnie zamieszczano zadanie  
z modelowania matematócznegoI umieszczone w kontekście praktócznómI które można rozwiązać 
dzięki wókorzóstaniu równania kwadratowegoK 
 
lto zadanie PPK z tegorocznego egzaminuK 
 
Turósta zwiedzał zamek stojącó na wzgórzuK aroga łącząca parking z zamkiem ma długość OIN kmK 
Łącznó czas wędrówki turóstó z parkingu do zamku i z powrotemI nie licząc czasu poświęconego 
na zwiedzanieI bół równó N godzinę i 4 minutóK lbliczI z jaką średnią prędkością turósta wchodził 
na wzgórzeI jeżeli prędkość ta bóła o N kmLh mniejsza od średniej prędkościI z jaką schodził 
ze wzgórzaK 

moniżej analogiczne zadania z lat ubiegłóch oraz poziomó ich wókonaniaK  

wadanie P4K Emaj OMNM) 
t dwóch hotelach wóbudowano prostokątne basenó. Basen w pierwszóm hotelu ma powierzchnię O4M 
mO. Basen w drugim hotelu ma powierzchnię PRM mO oraz jest o R m dłuższó i O m szerszó niż 
w pierwszóm hotelu. lblicz, jakie wómiaró mogą mieć basenó w obu hotelach. modaj wszóstkie 
możliwe odpowiedzi. 
 
wadanie POK Emaj OMNN) 
mewien turósta pokonał trasę 11O km, przechodząc każdego dnia tę samą liczbę kilometrów. ddóbó 
mógł przeznaczóć na tę wędrówkę o P dni więcej, to w ciągu każdego dnia mógłbó przechodzić 
o 1O km mniej. lblicz, ile kilometrów dziennie przechodził ten turósta. 
 
wadanie P4K Emaj OMNO) 
jiasto A i miasto B łączó linia kolejowa długości O1M km. Średnia prędkość pociągu pośpiesznego 
na tej trasie jest o O4 kmLh większa od średniej prędkości pociągu osobowego. mociąg pospiesznó 
pokonuje tę trasę o 1 godzinę krócej niż pociąg osobowó. lblicz czas pokonania tej drogi przez pociąg 
pośpiesznó. 
 
wadanie P4K Emaj OMNP) 
awa miasta łączó linia kolejowa o długości PPS kilometrów. mierwszó pociąg przebół tę trasę w czasie 
o 4M minut krótszóm niż drugi pociąg. Średnia prędkość pierwszego pociągu na tej trasie bóła 
o 9 kmLh większa od średniej prędkości drugiego pociągu. lblicz średnią prędkość każdego z tóch 
pociągów na tej trasie. 

Tabela PK moziom wókonania zadańI które można rozwiązać dzięki wókorzóstaniu równania 
kwadratowegoK 

jaj OMNM 
zadanie P4 

jaj OMNN 
zadanie PO 

jaj OMNO 
zadanie P4 

jaj OMNP 
zadanie P4 

jaj OMN4 
zadanie PP 

4OB 4MB PSB POB NNB 

moziom wókonania zadania tekstowegoI umieszczonego w kontekście praktócznómI 
prowadzącego do równania kwadratowegoI z roku na rok malejeI ale od sesji w roku OMNN do sesji 
w roku OMNP spadek poziomu bół stosunkowo niewielkiI natomiast w OMN4 rK – bardzo wóraźnóK `o 
mogło bóć przóczóną tak dużej trudności tego zadania? 

wadanie miało na celu sprawdzenieI czó maturzósta potrafi poprawnie opisać sótuację 
przedstawioną w treści zadania w jęzóku matematókiI to znaczó czó potrafi poprawnie zbudować 
model matematócznó – w tóm przópadku odpowiednie równanieI rozwiązać je oraz poprawnie 
zinterpretować otrzómane wónikiK  
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oozwiązując to zadanieI zdającó najczęściej oznaczali prędkość średniąI z jaką turósta pokonał 
drogę z parkingu na zamekI czasI w jakim tę drogę pokonałI następnie zapisówali – w zależności 
od wprowadzonóch niewiadomóch – prędkośćI z jaką turósta pokonał drogę powrotną oraz czasI 
w jakim to zrobiłK t ten sposób układali układ równań z dwiema niewiadomómiI a następnie 
sprowadzali go do równania kwadratowego z jedną niewiadomąK wnacznie rzadziej wóstępowałó 
rozwiązaniaI gdzie zdającó wprowadzał tólko jedną niewiadomąI a wszóstkie pozostałe wielkości 
uzależniał od tej niewiadomejI układając w rezultacie od razu równanie z jedną niewiadomąK moniżej 
fragment takiego rozwiązaniaK  

 
hażde z przótoczonóch powóżej zadań tekstowóch opisuje pewną sótuację z tzwK „kontekstem 

praktócznóm”I czóli sótuację z żóciaW basenó w hotelach Emaj OMNM)I trasę pokonówaną przez turóstę 
Emaj OMNNI maj OMN4)I pociągi jeżdżące po liniach kolejowóch Emaj OMNOI maj OMNP)K kie można 
zatem twierdzićI że kontekst praktócznó tegorocznego zadania tekstowego bół nowóI czó też 
zaskakującóK wależność międzó przebótą drogąI czasemI a średnią prędkością znaczna część zdającóch 

znałaI często jednak tólko jako formalnie zapisanó wzór 
sv
t

= K oozwiązania tóch zdającóch 

ograniczałó się więc często do zapisania zależności 
OINv
t

= I czó też OINv t× = K kiektórzó ze 

zdającóch szli krok dalej i poprawnie zapisówali zależność międzó średnią prędkością wchodzenia 
i średnią prędkością schodzeniaK lto przókładóK 
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wdarzałó się teżI choć stosunkowo rzadkoI rozwiązaniaI w któróch zdającó niepoprawnie zapisówali tę 
zależnośćI na przókład traktowali wartość drogi jako iloraz prędkości i czasuW 

 
Łącznó czas wędrówki turóstó podanó bół w zadaniu w postaci N godzinó i 4 minutK `zas ten 

należało wórazić w takich jednostkachI jakie wókorzóstówane są przó podawaniu wartości prędkościK 
t tóm przópadku czas najwógodniej wórazić w godzinachI gdóż wówczas nie trzeba przeliczać 
jednostek prędkościK modobna sótuacja wóstąpiła już w zadaniu P4K na egzaminie w roku ubiegłóm – 
tam czas podanó został w minutachI a prędkości w kmLhK Analogicznie jak w roku ubiegłómI tak i 
w tómI część zdającóch miała kłopotó z poprawnóm przeliczeniem jednostek czasuI choć jest to 
umiejętność z zakresu ff etapu edukacójnegoK kiektórzó maturzóści błędnie zakładaliI że godzina ma 
NMM minutK 

 
fnni z kolei poprawnie zamieniali N godzinę i 4 minutó na godzinóI ale zamiast pozostać przó 

dokładnej wartości wórażonej ułamkiem zwókłóm niewłaściwóm podawali uzóskane z kalkulatora 
rozwinięcie dziesiętneI które błędnie zaokrąglaliK 

 
t rozwiązaniuI przedstawionóm poniżej zdającó poprawnie wóraził drogę OIN km w metrachI 

czas N h 4 min poprawnie zamienił na minutóI otrzómał prędkość w mLminI jednak wóznaczona 
wartość dalej potraktował takI jakbó bóła podana w kmLhK 

 

 
Wśród przedstawionóch przez zdającóch rozwiązań można wóróżnić także takieI w któróch 

popełniono błędó w interpretacji treści zadaniaK modobnie jak w latach poprzednich zdarzałó się 
sótuacjeI kiedó zdającó zapisówał błędne równanieI mające opisówać zależność międzó dwiema 
wielkościami – na skutek pomniejszenia wielkości mniejszej i przórównania jej po dokonaniu takiej 
operacji do wielkości większej lubI odwrotnieI powiększenia wielkości większej i przórównania jej po 
dokonaniu takiej operacji do wielkości mniejszejK  
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lto przókład takiego błędu – wartość prędkości vOI w zadaniu większa od wartości prędkości 
vN o NI została jeszcze zwiększona o N i po tej operacji przórównana do vNI co stanowi błędną 
interpretację treści zadaniaK 

 

 
 

auża część zdającóchI często tóchI którzó osiągnęli dobró rezultat za całó egzaminI błędnie 
przójmowałaI że średnia prędkość na drodze parkingJzamekJparking jest średnią arótmetóczną 
prędkości średnich na obu odcinkach tej drogiK  

awa poniższe przókładó przedstawiają tego tópu błędne rozwiązania doprowadzone do końcaK 

   
t tóm miejscu należó wspomniećI że do rzadkości należałó poprawne rozwiązaniaI w któróch zdającó 
wókorzóstówali faktI że średnia prędkość na drodze parkingJzamekJparking jest średnią harmoniczną 
prędkości średnich na obu odcinkach tej drogiK  
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lto przókład takiego nietópowego rozwiązaniaK 

 
 

Treść zadania PPK z arkusza maturó z bieżącego roku różni się nieco od treści każdego 
z wcześniej przótoczonóch zadań tekstowóch z poprzednich maturK t tóm zadaniu bowiem podanó 
został łącznó czasI w jakim turósta pokonał każdó z dwóch odcinków drogiK t żadnóm z poprzednich 
zadań taka „wspólna” dla obu sótuacji dana wielkość nie wóstępowała Ebasen w pierwszóm hotelu 
i basen w drugim hoteluI samochód jadącó z miasta A do miasta B i samochód jadącó z miasta B 
do miasta A itpK)K w analizó rozwiązań zdającóch wónikaI że to właśnie podanie łącznego czasu 
dla dwóch odcinków drogiI a nie czasu oddzielnie dla każdego z etapów wędrówkiI przósparzało 
najwięcej trudnościK t efekcie 4 na R zdającóch nie otrzómało za rozwiązanie tego zadania żadnego 
punktuI mimo że z zadaniem zmierzóło się V na NM zdającóchK  
 
moniżej kilka fragmentów rozwiązańI w któróch zdającó mieli kłopotó z nietópowo podaną wielkością 
Ez „łącznóm” czasem)K  

mrzókład NK  

 
wdającó potraktował podanó czas pokonania dwóch etapów drogi jako różnicę międzó czasem 
wchodzenia a czasem schodzeniaK 

mrzókład OK  

   
wdającó przójąłI że na każdó etap drogi trzeba przeznaczóć tóle samo czasuI pomimo że prędkości 
poruszania się na poszczególnóch etapach są inneK  
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mrzókład PK 

  
wdającó nie wókorzóstał poprawnie przeliczonego na godzinó czasu w swoim rozwiązaniuK 

mrzókład 4K 

   
jaturzósta potraktował podanó czas pokonania dwóch etapów drogiI poprawnie przeliczonó 
na godzinóI jako różnicę międzó czasem wchodzenia a czasem schodzeniaK 

mrzókład RK 

 
Tóm razem zdającó również potraktował podanó czas pokonania dwóch etapów drogi jako różnicę 
międzó czasem wchodzenia a czasem schodzeniaI ale dodatkowo przójąłI że 4 minutó to MI4 godzinóK  

Wśród tóch zdającóchI którzó otrzómali co najmniej N punkt za rozwiązanie zadania PPKI 
około połowa otrzómała P punktóK t tej grupie znajdują się ciI którzó zapisali poprawnie równanie 
z jedną niewiadomą i na tóm poprzestaliI a także ci zdającóI którzó nie potrafili poradzić sobie 
z rozwiązaniem otrzómanego równaniaK gedónie N zdającó na NM Ewśród tóchI którzó otrzómali 
co najmniej N punkt) otrzómał 4 punktóK To z kolei oznaczaI że jeśli maturzósta umiał doprowadzić 
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zadanie do końcaI nie popełniając błędów przekreślającóch poprawność rozwiązaniaI to z regułó 
poprawnie interpretował otrzómanó wónikI odrzucając najczęściej ujemne rozwiązanie równaniaK  

kiestetó nadal zdarzałó się rozwiązaniaI które wskazująI że zdającó przójmują jako poprawne 
rozwiązaniaI które z założenia należó odrzucićI gdóż wóniki zaprzeczają codziennemu doświadczeniu 
orazLlub są po prostu nierealne EnpK prędkośćI z jaką turósta wchodził na wzgórze większa niż 
4M kmLh)K 
 
modsumowanie 

tóniki egzaminu maturalnego wskazująI że zadania tópoweI schematóczneI zawierające 
utarte sformułowania i układ treści znanó z egzaminów w latach poprzednichI są na ogół 
rozwiązówane przez zdającóch z dobrómi rezultatamiK mowielanie ujęcia zagadnienia w treści zadań 
sprawiaI że poziom wókonania zadań wzrastaI ale to niekoniecznie musi bóć dowodem 
na zrozumienie istotó problemuK w kolei każda modófikacja schematócznego sformułowaniaI nawet 
niewielka zmiana w podaniu wielkości danóch w treści zadania tekstowegoI powodujeI że zdającó 
często nie potrafią poradzić sobie z problememK aotóczó to także sótuacjiI gdó nowe ujęcie 
zagadnienia daje noweI również łatwiejszeI możliwości znalezienia rozwiązaniaK  

 
tnioski i rekomendacje 

jaturzóści przóstępującó do egzaminu z matematóki w OMN4 rK najlepsze rezultató osiągnęli 
przó rozwiązówaniu zadań schematócznóchI sformułowanóch w sposób tópowóI wómagającóch 
zastosowania jednej własności lub rozumienia jednego pojęciaK fstnieją umiejętnościI któróch badanie 
jest na tóle atrakcójne dla zdającóchI że podejmują się oniI z dobróm skutkiemI rozwiązówania zadańI 
wómagającóch także innóch umiejętnościK ka przókład powszechne opanowanie umiejętności 
obliczania potęgi z wókładnikiem równóm M pozwoliło maturzóstom na wókazanie się także 
umiejętnością stosowania praw działań na potęgachK tskazówanie brakującego wórazu ciągu 
geometrócznego jest na tóle dobrze opanowaneI że zdającó nie unikają koniecznóch obliczeńK wadaniaI 
w któróch jedną z badanóch umiejętności bóło wókorzóstówanie własności funkcji kwadratowejI 
również należałó do grupó zadańI pozwalającóch osiągać najlepsze wónikiK 

oównocześnie wóraźnie daje się zauważyćI że maturzóści mają poważne problemó z właściwą 
interpretacją tekstów matematócznóchK hażde odejście od schematócznego formułowania treści 
zadaniaI przedstawianie zagadnieńI prowadzące do ułatwienia poszukiwania rozwiązaniaI zmianó 
w sposobie przedstawiania wielkości danóchI nawet nieznaczne modófikacje w szablonowóm ujęciu 
zadańI przóczóniają się do obniżenia wóników i wódają się stanowić istotną przeszkodę dla zdającóch 
na drodze do znalezienia poprawnego rozwiązania problemuK 

aużóm wózwaniemI czasem nie do pokonaniaI jest dla zdającóch konieczność 
przeprowadzenia rozumowaniaI prowadzącego do udowodnieniaI przedstawienia poprawnego 
uzasadnieniaI uogólnienia prawidłowościK wagadnienia wómagające rozumowania wieloetapowegoI 
poszukiwania zależności są wóraźnie trudniejsze niż teI do rozpatrówania któróch wóstarczą 
umiejętności rachunkowe czó rozumienie stosowania definicji czó algorótmów działaniaK 

ala osób chcącóch przóstąpić do maturó ważne jestI bó nie unikać rozwiązówania problemów 
wómagającóch przeprowadzenia rozumowania łączącego kilka logicznie powiązanóch etapów 
działaniaI a także nie stronić od poszukiwania niekonwencjonalnóch sposobów rozwiązaniaK tażne 
jest takżeI bó nie ograniczać się do wóbierania jedónie kilku zagadnieńI wokół któróch będą budowane 
umiejętności matematóczne mające stanowić przógotowanie do egzaminu maturalnegoK  aotóczó to 
również schematócznego ujęcia problemów i powielania szablonów rozwiązańK 

mowóższe jest prawie nieosiągalne bez dobrego przewodnika – nauczócielaI któró może nie 
tólko czuwać nad kształtowaniem umiejętności prawidłowego stosowania pojęć i matematócznóch 
metod poszukiwania rozwiązańI ale może także wskazówać różne sposobó ujęcia problemuI 



jatematóka OU 

 

wskazówać różne drogi prowadzące do rozwiązania i zachęcać do tworzenia własnóch modeli 
matematócznóchK kauczóciel może na przókład połączóć w jednóm zadaniu zagadnienia dobrze 
opanowane przez ucznia z problemami nietópowómiI nowómi dla uczniaI także trudnómi – i tóm 
samóm zwiększóć szanse na opanowanie kolejnóch umiejętnościK 

tażna jest przó tóm świadomośćI że na sukces na egzaminie maturalnóm składa się praca 
ucznia i jego nauczócieli na każdóm etapie edukacójnómI począwszó od edukacji wczesnoszkolnejK 
rczeńI któró na początku swojej edukacji pojmie przełożenie matematóki na sótuacje praktóczne 
w żóciu codziennómI dobrze zrozumie pojęcia matematóczne i opanuje umiejętności przewidziane 
w nauczaniu matematóki na poziomie szkołó podstawowej i gimnazjumI uzóska lepszó wónik 
egzaminu maturalnegoK  
 


