
 

 

 

 
 
 
 
 

 
OKR GOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA 

W POZNANIU 
 

 
WYNIKI 

EGZAMINU MATURALNEGO 

Z MATEMATYKI 
 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 

 
2015 

 
 



Egzamin maturalny z matematyki 
maj 2015 

 2 

 
 
 
 
Spis tre ci 
 
Wst p ..................................................................................................…………………............................................................................3 
 
OBOWI ZKOWY EGZAMIN MATURALNY  
(POZIOM PODSTWOWY) ....................................…………………..........................................................................4 

I. Opis zestawów egzaminacyjnych …………...……………………..........................................................................4 

II. Interpretacja osi gni  zdaj cych ………...…………………………….............................................................7 

 
DODATKOWY EGZAMIN MATURALNY  
(POZOM ROZSZERZONY) …………...……….....................................................................................................16 

I. Opis zestawów egzaminacyjnych …………………………………......................................................................16 

II. Interpretacja osi gni  zdaj cych …………………...…………….................................................................18 

 

WNIOSKI …………………………………………............................................................................................................................24 



Egzamin maturalny z matematyki 
maj 2015 

 3

Wst p 

Od 2010 roku egzamin z matematyki na poziomie podstawowym jest jednym z pi ciu 
obowi zkowych egzaminów, których zdanie warunkuje uzyskanie wiadectwa dojrza ci. 
Przez 5 lat arkusze egzaminacyjne z matematyki zawiera y zadania, które sprawdza y 
umiej tno ci, okre lone poprzez standardy wymaga  egzaminacyjnych. Od roku 2012 
w szko ach ponadgimnazjalnych zosta a wprowadzona nowa podstawa programowa, 
zawieraj ca wymagania ogólne oraz wymagania szczegó owe, których opanowanie 
sprawdzane jest poprzez zadania tworz ce arkusze egzaminacyjne. W bie cym roku 
szkolnym licea ogólnokszta ce uko czyli pierwsi absolwenci, którzy realizowali nauk  
wed ug nowej podstawy programowej. W 2016 roku zako cz  nauk  wed ug tej podstawy 
uczniowie techników. Ró nica w d ugo ci kszta cenia absolwentów ró nych szkó  
ponadgimnazjalnych spowodowa a, e tegoroczni maturzy ci, w zale no ci od typu szko y, 
któr  uko czyli, podczas egzaminu maturalnego rozwi zywali zadania tworz ce dwa ró ne 
zestawy. Przyst pili oni do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym 
5 maja br. o godzinie 900. Absolwenci szkó  realizuj cych „star ” podstaw  programow  
rozwi zywali zadania sprawdzaj ce umiej tno ci okre lone przez standardy wymaga  
egzaminacyjnych („stara formu a egzaminu”). Natomiast umiej tno ci tegorocznych 
maturzystów, którzy uko czyli licea ogólnokszta ce, sprawdzane by y przez zestaw 
egzaminacyjny, zbudowany na podstawie wymaga  ogólnych i szczegó owych, zawartych 
w podstawie programowej, obowi zuj cej od 2012 roku („nowa formu a egzaminu”).  

Oba arkusze egzaminacyjne zawiera y po 25 zada  zamkni tych, 6 zada  otwartych 
krótkiej odpowiedzi oraz 3 zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Na rozwi zanie zada  
podczas egzaminu zdaj cy mieli 170 minut. Natomiast maturzy ci, którzy wybrali 
matematyk  jako przedmiot dodatkowy, przyst pili do rozwi zywania zada  zawartych 
w arkuszu na poziomie rozszerzonym 8 maja 2015 o godzinie 900. Absolwenci techników 
na rozwi zanie jedenastu zada  otwartych rozszerzonej odpowiedzi mieli 180 minut. Tyle 
samo czasu trwa  równie  egzamin na poziomie rozszerzonym maturzystów z liceów 
ogólnokszta cych. Jednak ich arkusz egzaminacyjny sk ada  si  z 5 zada  zamkni tych oraz 
11 zada  otwartych, w tym 6 zada  krótkiej i 5 zada  rozszerzonej odpowiedzi. Za poprawne 
rozwi zanie wszystkich zada , zarówno w arkuszu na poziomie podstawowym, jak 
i rozszerzonym, mo na by o otrzyma  maksymalnie 50 punktów. By zda  egzamin maturalny 
z matematyki maturzy ci musieli uzyska  co najmniej 30% punktów. Podczas egzaminu 
na obu poziomach zdaj cy mogli korzysta  z pomocy okre lonych w komunikacie dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: odpowiedniego zestawu wzorów matematycznych, 
cyrkla, linijki i kalkulatora prostego. 

W bie cym roku, do obowi zkowego egzaminu maturalnego z matematyki na terenie 
dzia ania Okr gowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, po raz pierwszy przyst pi o 
42 795 absolwentów szkó  ponadgimnazjalnych, w tym 38% do egzaminu wed ug „starej 
formu y egzaminu”. W województwie lubuskim do egzaminu przyst pi o 6 519 maturzystów 
(w tym 40,2% wed ug „starej formu y”). 11 026 zdaj cych (w tym 35,2% wed ug „starej 



Egzamin maturalny z matematyki 
maj 2015 

 4 

formu y”) w Okr gu pochodzi o z terenu województwa zachodniopomorskiego. Najwi cej, 
bo 59% maturzystów, stanowili zdaj cy w województwie wielkopolskim (w tym 38,8% 
wed ug „starej formu y”). 

Jako przedmiot dodatkowy matematyk  na poziomie rozszerzonym w Okr gu wybra o 
7 526 maturzystów, co stanowi 17,6% zdaj cych (w tym 17,4% wed ug „starej formu y”).  

Stu dwudziestu dwóch zdaj cych absolwentów szkó  lub klas dwuj zycznych 
przyst pi o 22 maja br. równie  do egzaminu z matematyki w j zyku obcym, b cym 
drugim j zykiem nauczania: 60 w j zyku angielskim, 24 w j zyku francuskim i 38 w j zyku 
niemieckim. 

Obowi zkowy egzamin maturalny z matematyki w Okr gu zda o 77,5% tegorocznych 
maturzystów z województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, którzy 
przyst pili do niego po raz pierwszy wed ug nowej formu y. Spo ród zdaj cych egzamin 
wed ug starej formu y egzaminu sukces osi gn o 69,9% maturzystów. Wyniki te s  ni sze 
w porównaniu do poziomu zdawalno ci egzaminu maturalnego z matematyki w kraju, który 
dla wszystkich zdaj cych jest równy odpowiednio 82% i 70%. Najwy szy odsetek sukcesów 
odnotowano w województwie lubuskim - 82% (wed ug starej formu y – 73%). 
W Wielkopolsce obowi zkowy egzamin z matematyki zda o 79% (wed ug starej formu y – 
72%). Najni sz  zdawalno  w Okr gu odnotowano w ród zdaj cych z terenu województwa 
zachodniopomorskiego - 75% przyst puj cych (wed ug starej formu y – 71%). 

W niniejszym opracowaniu omówione zostan  wyniki egzaminu maturalnego 
z matematyki zdawanego wed ug formu y obowi zuj cej od roku 2015. 

 

 

OBOWI ZKOWY EGZAMIN MATURALNY 

I. Opis zestawów egzaminacyjnych (arkuszy) 

Arkusz egzaminacyjny dla zdaj cych obowi zkowy egzamin maturalny z matematyki 
zawiera  25 zada  zamkni tych, 6 zada  otwartych krótkiej odpowiedzi i 3 zadania otwarte 
rozszerzonej odpowiedzi.  

Za poprawne rozwi zanie wszystkich zada  w arkuszu zdaj cy mogli uzyska  
maksymalnie 50 punktów. Po ow  mo liwych do zdobycia punktów maturzy ci mogli 
otrzyma  po wybraniu jednej prawid owej odpowiedzi z czterech podanych 
w jednopunktowych zadaniach zamkni tych.  

Za prawid owe rozwi zanie ka dego z zada  otwartych krótkiej odpowiedzi zdaj cy 
mogli uzyska  maksymalnie 2 punkty. cznie za rozwi zanie wszystkich zada  otwartych 
krótkiej odpowiedzi maturzy ci mogli uzyska  24% punktacji za ca y arkusz. Natomiast 
za rozwi zanie zada  otwartych rozszerzonej odpowiedzi mo na by o otrzyma cznie 13 
punktów (dwa zadania punktowane w skali 0 – 4 pkt, jedno w skali 0 – 5 pkt). 
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Tabela 1. zawiera dane dotycz ce wagi procentowej punktów, mo liwych 
do uzyskania za wiadomo ci i umiej tno ci z poszczególnych obszarów wymaga  ogólnych, 
sprawdzanych poprzez zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. 

Tabela 1. Punktowy i procentowy udzia  umiej tno ci z poszczególnych obszarów 
wymaga  ogólnych w arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym 

Wymagania ogólne Liczba punktów Waga w % 

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji 3 6 

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji 23 46 

III. Modelowanie matematyczne 9 18 

IV. ycie i tworzenie strategii 11 22 

V. Rozumowanie i argumentacja 4 8 

ród zada  zamkni tych najwi cej by o tych, które sprawdza y umiej tno ci 
stosowania prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych (17 z 25). Umiej tno ci 
interpretowania tekstu matematycznego i formu owania uzyskanych wyników bada y trzy 
zadania zamkni te. W trzech zadaniach jednopunktowych wskazanie prawid owej odpowiedzi 
wymaga o umiej tno ci dobierania modelu matematycznego do prostej sytuacji, a w dwóch 
innych - umiej tno ci tworzenia strategii. 

W rozwi zaniach trzech zada  otwartych krótkiej odpowiedzi nale o wykaza  si  
umiej tno ciami z zakresu wykorzystania i interpretowania reprezentacji. Dwa z nich 
(zadanie 26. i 29.) sprawdza y wiedz  i umiej tno ci dotycz ce w asno ci funkcji 
kwadratowej. W pierwszym nale o rozwi za   nierówno  kwadratow , a w drugim 
wyznaczy  najwi ksz  i najmniejsza warto  funkcji kwadratowej w okre lonym przedziale 
liczbowym. By rozwi za  trzecie zadanie, które bada o umiej tno ci z II obszaru wymaga  
ogólnych (zadanie 30.), wystarczy o wyznaczy  równanie prostej przechodz cej przez dwa 
punkty oraz miejsce zerowe otrzymanej funkcji liniowej. Trzy z zada  zamkni tych (zadania: 
6., 10., 21.) sprawdza y umiej tno ci z zakresu wykorzystania i tworzenia informacji.  

Umiej tno ci z zakresu modelowania matematycznego by y sprawdzane w trzech 
zadaniach zamkni tych (3.,13., 17.) oraz zadaniach: 31. (otwarte krótkiej odpowiedzi) i 33. 
(otwarte rozszerzonej odpowiedzi). Rozwi zanie zadania 31. polega o na zapisaniu zale no ci 
mi dzy danymi w postaci uk adu równa  oraz wyznaczeniu liczb spe niaj cych ten uk ad. 
W zadaniu 33. nale o zliczy  obiekty w opisanym do wiadczeniu losowym i wyznaczy  
prawdopodobie stwo zaj cia zdarzenia losowego, z wykorzystaniem klasycznej definicji 
prawdopodobie stwa.  

Zastosowania strategii wynikaj cej z tre ci zadania, wymaga y dwa zadania zamkni te 
(15. i 16.) oraz dwa zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi: 32. i 34. Zadanie 32. wymaga o 
dostrze enia zwi zków miarowych w graniastos upie czworok tnym oraz wykorzystania 



Egzamin maturalny z matematyki 
maj 2015 

 6 

zale no ci trygonometrycznych do obliczenia pola powierzchni bry y. Natomiast w zadaniu 
34. nale o wykorzysta  w asno ci ci gu arytmetycznego i geometrycznego do wyznaczenia 
warto ci spe niaj cych warunki zadania.  

 W rozwi zaniach zada : 27. (przeprowadzenie dowodu algebraicznego 
z zastosowaniem wzorów skróconego mno enia) oraz zadania 28. (przeprowadzenie dowodu 
geometrycznego z wykorzystaniem zwi zków miarowych w figurach p askich) nale o 
przeprowadzi  proste rozumowanie, które sk ada o si  z niewielkiej liczby kroków.  

Zadania zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie 
podstawowym sprawdza y tre ci ze wszystkich dzia ów matematyki, zawartych w podstawie 
programowej. Najwi cej zada  (7), znajduj cych si  w arkuszu obowi zkowego egzaminu 
maturalnego z matematyki, dotyczy o równa  i nierówno ci (zadania: 5., 6., 7., 12., 26., 30., 
31.), a najmniej – po dwa zadania, obejmowa o tre ci z zakresu wyra  algebraicznych 
(zadania: 4., 27.), ci gów liczbowych (zadania: 13., 34.) i trygonometrii (zadania: 14., 15.).  

Podzia  tre ci z dzia ów matematyki, których dotyczy y zadania znajduj ce si  
w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie podstawowym przedstawiono 
na wykresie 1. 

 

Wykres 1.   Odsetek zada  w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie 
podstawowym, które sprawdza y tre ci z poszczególnych dzia ów matematyki 
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II. Interpretacja osi gni  zdaj cych 

Do obowi zkowego egzaminu maturalnego z matematyki wed ug nowej formu y 
przyst pili wszyscy absolwenci liceów ogólnokszta cych 2015. Parametry statystyczne, 
które opisuj  wyniki uzyskane przez zdaj cych na terenie dzia ania OKE w Poznaniu, 
przedstawione s  w tabeli nr 2.  
 

Tabela 2.  Parametry statystyczne opisuj ce wyniki za zadania w arkuszu na poziomie 
podstawowym 

Obszar Liczba 
zdaj cych 

redni 
wynik 

punktowy 

Odchylenie 
standardowe Mediana1  Modalna2 

Maksy-
malny 
wynik 

Mini-
malny 
wynik 

redni 
wynik 

procentowy 
Wspó -
czynnik 
atwo ci dane w % 

Kraj 177 666 27,5 26 52 -------- 100 0 55 ------- 

Okr g 26 470 25,8 25,9 48 38 100 0 51,7 0,52 

L3 3 892 26,9 25,6 50 34 100 0 53,8 0,54 

W 15 469 26,1 25,8 50 34 100 0 52,2 0,52 

Z 7 145 24,6 26,1 46 38 100 0 49,2 0,49 
1) wynik rodkowy 
2) wynik najcz ciej wyst puj cy  
3) L – województwo lubuskie, W – województwo wielkopolskie, Z – województwo zachodniopomorskie 

Za rozwi zanie zada  w arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym 
maturzy ci w Okr gu uzyskali rednio 51,7% punktów mo liwych do zdobycia. Wynik ten 
jest ni szy o 3,3 p.p. od wyniku krajowego, a o 5,3 p.p. ni szy od najwy szego w kraju, jaki 
osi gn li zdaj cy z województwa ma opolskiego (57%). Zadania tworz ce zestaw 
egzaminacyjny okaza y si  dla tegorocznych maturzystów umiarkowanie trudne 
(wspó czynnik atwo ci 0,52).  

Na wiadectwach dojrza ci wydanych przez OKE w Poznaniu najcz ciej 
pojawiaj cym si  wynikiem z obowi zkowego egzaminu maturalnego z matematyki by o 
38%. Maksymaln  liczb  punktów (50 pkt) za prawid owe rozwi zanie wszystkich zada  
w arkuszu egzaminacyjnym uzyska o 470 zdaj cych (1,78% liczby zdaj cych), w tym 
9 laureatów i finalistów olimpiady przedmiotowej (3 z woj. wielkopolskiego, 
6 z województwa zachodniopomorskiego). Najni szy wynik (0 pkt) uzyska o 30 zdaj cych 
(0,11% liczby przyst puj cych do egzaminu maturalnego z matematyki). 

Wynik wy szy od redniego wyniku krajowego uzyska o 42,61% zdaj cych. Blisko 
28,3% maturzystów osi gn o wyniki na poziomie zadawalaj cym (35 i wi cej punktów). 
Rozst p mi dzy wynikiem najni szym i najwy szym wiadczy o zró nicowaniu umiej tno ci 
zdaj cych. Na du e zró nicowanie wyników, osi gni tych przez zdaj cych, wskazuje warto  
odchylenia standardowego. Miary tendencji centralnej - rednia arytmetyczna i mediana - s  
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wy sze od modalnej, tym samym rozk ad wyników uzyskanych przez zdaj cych nie jest 
symetryczny (wykres 2.).  

 

Wykres 2.   Rozk ad wyników punktowych uzyskanych przez zdaj cych egzamin 
na poziomie podstawowym w Okr gu 
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Rozk ad wyników punktowych tegorocznych maturzystów cechuj  dwa 
wypi trzenia: dla 19 oraz 49 punktów. Co drugi rozwi zuj cy zadania w arkuszu maturalnym 
obowi zkowego egzaminu z matematyki osi gn  wynik poni ej 50% punktów mo liwych 
do uzyskania. Oko o 30% zdaj cych, którzy uzyskali minimum niezb dne do zdania 
egzaminu maturalnego z matematyki, za rozwi zanie zada  z arkusza egzaminacyjnego 
otrzyma o nie wi cej ni  25 punktów. Maksymaln  liczb  punktów za rozwi zanie zada  
zamkni tych uzyska o 4,33% tegorocznych absolwentów liceów ogólnokszta cych. 
Nieznacznie ni szy odsetek zdaj cych (4,03%) bezb dnie rozwi za  wszystkie zadania 
otwarte z tego zestawu. Zastanawiaj ce jest, e oko o 0,2% zdaj cych uzyska o wi cej 
punktów za rozwi zanie zada  otwartych, w których nale o zapisa  poszczególne etapy 
rozwi zania, ni  za zadania zamkni te. Niepokoi  powinien fakt, e niemal 64% punktacji 
maturzy ci zdobyli za zadania zamkni te, a ponad 10,2% zdaj cych za rozwi zanie zada  
otwartych nie otrzyma o adnego punktu (nie podj o próby rozwi zania lub rozwi za o 

dnie). Dane, dotycz ce odsetka zdaj cych, którzy nie podj li próby rozwi zania 
poszczególnych zada  otwartych w arkuszu maturalnym z matematyki na poziomie 
podstawowym, przedstawia wykres 3.  
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Wykres 3.   Procent liczby zdaj cych, którzy nie podj li próby rozwi zania zada  

otwartych w arkuszu na poziomie podstawowym w Okr gu 
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Najcz ciej opuszczanym przez zdaj cych by o zadanie sprawdzaj ce umiej tno ci 
z V obszaru wymaga  ogólnych (rozumowanie i argumentacja). Oko o 22,5% rozwi zuj cych 
zadania w arkuszu na poziomie podstawowym nie podj o próby rozwi zania zadania 28., 
które polega o na przeprowadzeniu dowodu geometrycznego z wykorzystaniem w asno ci 
figur p askich. Ponad 17% maturzystów opu ci o zadanie 34., w rozwi zaniu którego nale o 
wykaza  si  umiej tno ci  wykorzystania w asno ci ci gu arytmetycznego i geometrycznego. 
Najmniej osób (4%) nie podj o próby rozwi zania nierówno ci kwadratowej (zad. 26.). 

rednia frakcja opuszcze  zada  z tego zestawu egzaminacyjnego jest równa 12,4%.  

Spo ród przyst puj cych do egzaminu maturalnego z matematyki w pozna skim 
Okr gu ponad 65% uzyska o co najmniej 15 punktów za rozwi zanie tylko zada  
zamkni tych. Gdyby o zdaniu egzaminu decydowa y tylko punkty uzyskane za rozwi zanie 
zada  otwartych, wówczas egzamin maturalny z matematyki w Okr gu zda oby nieco ponad 
26,7%, w województwach: lubuskim – 29,2%, wielkopolskim – 27,2%, a w województwie 
zachodniopomorskim – 24,3% tegorocznych maturzystów.  

Wykres 4. ilustruje odsetek liczby zdaj cych, którzy otrzymali zero lub maksymaln  
liczb  punktów za rozwi zanie zada  z arkusza egzaminacyjnego z matematyki. 
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Wykres 4.   Procent liczby zdaj cych, którzy za rozwi zanie zada  otrzymali zero 

lub maksymaln  liczb  punktów (dane dla Okr gu) 

Do okre lenia poziomu wiedzy i umiej tno ci zdaj cych egzamin maturalny 
z matematyki na poziomie podstawowym oraz wskazania ich mocnych i s abych stron 
pomocne s  wspó czynniki atwo ci uzyskane za poszczególne zadania w arkusz 
egzaminacyjnym. Poni sze wykresy prezentuj  wspó czynniki atwo ci zada  zawartych 
w arkuszu na poziomie podstawowym.  
 
Wykres 5.   Wspó czynniki atwo ci dla zada  w arkuszu na poziomie podstawowym 

(dane dla Okr gu) 
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Wykres 6.   Wspó czynniki atwo ci dla rodzajów zada  w arkuszu na poziomie 

podstawowym (dane dla Okr gu) 
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Arkusz obowi zkowego egzaminu maturalnego z matematyki okaza  si  
dla tegorocznych maturzystów umiarkowanie trudny.  

Najtrudniejszym zadaniem w ca ym arkuszu dla tegorocznych maturzystów by o 
zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi nr 27, które wymaga o przeprowadzenia dowodu 
algebraicznego z zastosowaniem wzorów skróconego mno enia. Zadanie to, badaj ce 
umiej tno  rozumowania i argumentacji, okaza o si  bardzo trudne (wspó czynnik atwo ci 
0,14). Niemal 12% rozwi zuj cych zadania w arkuszu na poziomie podstawowym opanowa o 
umiej tno  przeprowadzenia prostego rozumowania sk adaj cego si  z niewielkiej liczby 
kroków i otrzyma o za rozwi zanie tego zadania maksymaln  liczb  punktów. Oko o 83,3% 
maturzystów nie otrzyma o za to zadanie adnego punktu, a ponad 16% spo ród nich nie 
podj o próby rozwi zania tego zadania.  

Bardzo trudnym dla zdaj cych okaza o si  równie  zadanie zamkni te nr 8,  które 
sprawdza o umiej tno  odczytywania w asno ci funkcji z jej wykresu. 81% zdaj cych nie 
potrafi o wskaza  prawid owej odpowiedzi i uzyska o za to zadanie 0 punktów. 

Trudnymi (wspó czynnik atwo ci 0,20 – 0,49) dla zdaj cych okaza o si  dziewi  
spo ród 34 zada  arkusza egzaminacyjnego. W tej grupie najwi cej problemów  tegorocznym 
maturzystom sprawi y zadania (wspó czynnik atwo ci 0,28): 28. – sprawdzaj ce umiej tno  
przeprowadzenia prostego dowodu geometrycznego, 34. – wymagaj ce umiej tno ci 
wykorzystania w asno ci ci gu arytmetycznego i geometrycznego. Wspó czynniki atwo ci 
z przedzia u 0,20 – 0,49 uzyska y równie  pozosta e zadania otwarte rozszerzonej 
odpowiedzi: 32., w którym nale o wykorzysta  trygonometri  oraz zwi zki miarowe 
w graniastos upie prawid owym czworok tnym i obliczy  pole powierzchni bry y oraz 33., 
wymagaj ce wykorzystania w asno ci prawdopodobie stwa oraz klasycznej definicji 
prawdopodobie stwa.  
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Dziesi  zada  zamkni tych i jedno otwarte krótkiej odpowiedzi okaza o si  
zadaniami umiarkowanie trudnymi. Najtrudniejszym dla zdaj cych w tej grupie zada  by o 
zadanie zamkni te nr 5 (ze wspó czynnikiem atwo ci 0,51), polegaj ce na interpretacji 
geometrycznej uk adu równa  pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Natomiast 
najwy szy wspó czynnik atwo ci (0,68) w tej klasie zada  mia o zadanie 12., w którym 
nale o wykaza  si  umiej tno ci  wyznaczania zbioru rozwi za  nierówno ci liniowej. 

W grupie zada  okre lanych jako atwe znalaz o si  dwana cie zada  zamkni tych. 
Zadaniem o najwy szym wspó czynniku atwo ci w tej grupie (0,88) by o zadanie 24., 
wymagaj ce umiej tno ci obliczania redniej arytmetycznej zestawu danych. Najni szy 
wspó czynnik w zbiorze zada atwych (0,70) mia y zadania 16. i 19. Pierwsze z nich 
sprowadza o umiej tno  wykorzystania zale no ci mi dzy k tem rodkowym i k tem 
wpisanym. Natomiast drugie wymaga o skorzystania z warunku prostopad ci prostych, 
danych w postaci kierunkowej.  

ród 34 zada  w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie podstawowym 
nie by o zada  bardzo atwych, a bardzo trudne by y dwa. Dziewi  zada  z tegorocznego 
zestawu egzaminacyjnego (w tym dwa zamkni te, cztery otwarte krótkiej i trzy otwarte 
rozszerzonej odpowiedzi) okaza y si  dla zdaj cych trudne. Jedena cie zada  w tegorocznym 
arkuszu to zadania umiarkowanie trudne, z których dziesi  to zadania zamkni te, jedno – 
zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi. Najliczniejsz  grup , 12 zada , stanowi  zadania atwe. 
Wszystkie to zadania zamkni te. Szczegó owe zestawienie zada  ze wzgl du na atwo  
zosta o podane w tabeli 3. i przedstawione na wykresie 7.  

Tabela 3.  Podzia  zada  w arkuszu z matematyki na poziomie podstawowym ze wzgl du 
na atwo  

atwo  zada  
(umiej tno ci) 

atwo  
zadania 

Zadania  Numer zadania Liczba % ogó u 
Bardzo trudne 0,00 - 0,19 2 5,88 8, 27 

Trudne 0,20 - 0,49 9 26,48 3, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34 

Umiarkowanie trudne 0,50 - 0,69 11 32,35 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 
17, 20, 23, 26  

atwe 0,70 - 0,89 12 35,29 1, 2, 4, 6, 9, 11, 16, 18, 
19, 21, 22, 24 

Bardzo atwe 0,90 - 1,00 ----- ------ ---------------------- 

  Razem 34 100   
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Wykres 7.  Rozk ad zada  w arkuszu z matematyki na poziomie podstawowym 
ze wzgl du na atwo  
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Dalsza interpretacja osi gni  zdaj cych zostanie przedstawiona w oparciu o analiz  
poziomu opanowania tre ci programowych. Dane na wykresie 8. przedstawiaj  
wspó czynniki atwo ci zada  w arkuszu egzaminacyjnym wed ug zakresu tre ci 
programowych.  
 
Wykres 8.   Wspó czynniki atwo ci dla zada  w arkuszu na poziomie podstawowym 

wed ug zakresu tre ci programowych 
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Naj atwiejsze dla zdaj cych okaza y si  zadania z zakresu geometrii na p aszczy nie 
kartezja skiej (interpretacja geometryczna uk adu równa  liniowych z dwiema 
niewiadomymi, badanie równoleg ci prostych na podstawie ich równa  kierunkowych, 
wyznaczanie wspó rz dnych rodka odcinka i znajdowanie obrazów punktów w symetrii 
rodkowej wzgl dem pocz tku uk ad).  

Umiarkowanie trudne dla tegorocznych maturzystów by y zadania, w których 
nale o: zaplanowa  i wykona  obliczenia na liczbach rzeczywistych, zastosowa  poj cie 
procentu w obliczeniach, wykorzysta  poj cie przedzia u liczbowego oraz zastosowa  

asno ci logarytmu do wykonania oblicze .  

Do tej samej klasy zada  ze wzgl du na wysoko  wspó czynnika atwo ci zosta y 
równie  zakwalifikowane zadania: 

 z planimetrii, w rozwi zaniu których nale o wykorzysta  zale no ci mi dzy 
tem rodkowym i k tem wpisanym, w asno ci funkcji trygonometrycznych 

w atwych obliczeniach geometrycznych, 

 dotycz ce funkcji, w których nale o zinterpretowa  wspó czynnik 
we wzorze funkcji liniowej, zbada  w asno ci funkcji kwadratowej 
oraz wyznaczy  warto  najmniejsz  i warto  najwi ksz  funkcji 
kwadratowej w przedziale domkni tym, odczyta  z wykresu funkcji zbiór 
warto ci, 

 ze stereometrii, które wymaga y wykorzystania trygonometrii do obliczenia 
ugo ci odcinków, miar k tów, pól powierzchni bry , 

Wspó czynniki atwo ci z przedzia u 0,50 - 0,69 uzyska y równie  zadania 
sprawdzaj ce umiej tno ci z zakresu statystyki opisowej, teorii prawdopodobie stwa 
i kombinatoryki (obliczanie prawdopodobie stwa zdarzenia oraz redniej zestawu danych), 
oraz rozwi zywania równa  i nierówno ci.  

Trudne dla tegorocznych maturzystów by y zadania, sprawdzaj ce wiedz  
i umiej tno ci z zakresu wyra  algebraicznych (wykorzystanie wzorów skróconego 
mno enia), zastosowania trygonometrii oraz wymagaj ce wykorzystania w asno ci ci gów 
arytmetycznych i geometrycznych.  

Analizuj c wyniki zdaj cych warto przyjrze  si  równie  poziomowi opanowania 
umiej tno ci matematycznych w odniesieniu do obszarów wymaga  ogólnych. Na wykresie 
9. przedstawiono dane dotycz ce wspó czynników atwo ci zada  wed ug wymaga  
ogólnych. 
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Wykres 9.   Wspó czynniki atwo ci dla zada  w arkuszu na poziomie podstawowym 

wed ug obsarów wymaga  ogólnych 
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Analiza wspó czynników atwo ci dla zada  w arkuszu egzaminacyjnym 
z matematyki na poziomie podstawowym, sprawdzaj cych umiej tno ci z poszczególnych 
obszarów wymaga  ogólnych pozwala stwierdzi , e jedynie umiej tno ci z I obszaru 
wymaga  ogólnych zosta y opanowane w stopniu zadawalaj cym. Zadania, badaj ce 
umiej tno ci w zakresie interpretowania tekstu matematycznego i formu owania uzyskanych 
wyników, uzyska y wspó czynnik atwo ci 0,71. Umiarkowanie trudne by y zadania, których 
celem by o sprawdzenie umiej tno ci zdaj cych w zakresie u ywania prostych, dobrze 
znanych obiektów matematycznych. Trudne okaza y si  zadania sprawdzaj ce umiej tno ci 
w zakresie doboru modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz stosowania strategii, 
która jasno wynika z tre ci zadania. Podobnie jak w roku ubieg ym, najs abiej zdaj cy 
opanowali umiej tno ci z V obszaru wymaga  (rozumowanie i argumentacja).  
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DODATKOWY EGZAMIN MATURALNY 

 Matematyk  jako przedmiot dodatkowy, zdawany na poziomie rozszerzonym, w maju 
2015 roku wybra o 14,4% przyst puj cych do obowi zkowego egzaminu maturalnego 
z matematyki w Okr gu absolwentów liceów ogólnokszta cych. Dane dotycz ce liczby 
zdaj cych, którzy przyst pili do egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu 
dodatkowego w Okr gu i poszczególnych województwach, przedstawia tabela 4. 

Tabela 4.  Liczby zdaj cych i wybieralno  matematyki jako przedmiotu dodatkowego 
w Okr gu i w poszczególnych województwach 

 2015 

Liczba 
zdaj cych 

Wybieralno  
w % 

Okr g 6 225 23,52 

woj. lubuskie 984 25,28 

woj. wielkopolskie 3 878 25,07 

woj. zachodniopomorskie 1 363 19,08 
 

 Od momentu wprowadzenia obowi zkowego egzaminu maturalnego z matematyki, 
z roku na rok wzrasta odsetek wybieraj cych ten przedmiot jako dodatkowy. Najwi ksz  
popularno ci  cieszy a si  matematyka w ród tegorocznych maturzystów, wybieraj cych ten 
przedmiot jako dodatkowy, w województwie lubuskim. Odsetek ten jest o ponad 2 p.p. ni szy 
od odsetka maturzystów, wybieraj cych matematyk  na poziomie rozszerzonym, w ca ym 
kraju. 

I. Opis zestawów egzaminacyjnych (arkuszy) 
Tegoroczny arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie rozszerzonym zawiera  

16 zada . Po raz pierwszy pojawi y si  w zestawie egzaminacyjnym na poziomie 
rozszerzonym zadania zamkni te wielokrotnego wyboru (5 zada ). Za ka de z nich mo na 
by o uzyska , tak jak na poziomie podstawowym, po 1 punkcie. W arkuszu by o równie  
jedno zadanie z odpowiedzi  kodowan , w którym za podanie poprawnej odpowiedzi mo na 
by o otrzyma  2 punkty. Pozosta  grup  9 zada  tworzy y zadania otwarte krótkiej (6 zada ) 
i rozszerzonej odpowiedzi (3 zadania), których rozwi zanie wymaga o od zdaj cych 
opanowania wiadomo ci i umiej tno ci okre lonych w wymaganiach ogólnych 
i szczegó owych, zarówno dla poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. 
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Zadania z zestawu egzaminacyjnego sprawdza y umiej tno ci z zakresu czterech 
obszarów wymaga  ogólnych: wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji, modelowanie 
matematyczne, u ycie i stosowanie strategii oraz rozumowanie i argumentacja.  

Dane dotycz ce wag procentowych punktów, mo liwych do uzyskania za wiadomo ci 
i umiej tno ci z poszczególnych obszarów wymaga  ogólnych, sprawdzane w arkuszu 
egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym zawiera tabela 5. 

Tabela 5.  Punktowy i procentowy udzia  umiej tno ci z poszczególnych obszarów 
wymaga  ogólnych w  arkuszu egzaminacyjnym poziomu rozszerzonego 

 

W arkuszu egzaminacyjnym by o 7 zada , które sprawdza y umiej tno ci z zakresu II 
obszaru wymaga  ogólnych. Umiej tno ci takich wymaga o rozwi zanie wszystkich 5 zada  
zamkni tych, zadania z kodowan  odpowiedzi  oraz jednego zadania otwartego krótkiej 
odpowiedzi (zadanie 7.). Zadania zamkni te sprawdza y umiej tno ci: 

 1. – wykorzystania poj cia warto ci bezwzgl dnej i jej interpretacji geometrycznej 
do zaznaczenia na osi liczbowej zbiorów, opisanych równaniami lub nierówno ciami 
typu bax , bax , bax , 

 2. – rozwi zywania równa  i nierówno ci z warto ci  bezwzgl dn , 

 3. – zastosowania wzorów skróconego mno enia na 3ba ,   3ba , 33 ba , 
33 ba , 

 4. – rozwi zywania równa  i nierówno ci trygonometrycznych, 

 5. – obliczania odleg ci punktu od prostej. 

W zadaniu 6. (z kodowana odpowiedzi ) sprawdzana by a umiej tno  obliczania 

granicy ci gów z wykorzystaniem granic ci gów typu 
n
1 , 2

1
n

 oraz twierdze  o dzia aniach 

na granicach ci gów. 

Zadanie 7., otwarte krótkiej odpowiedzi, równie  sprawdza o umiej tno ci dotycz ce 
interpretacji poj  matematycznych oraz operowania obiektami matematycznymi. 
Rozwi zanie tego zadania wymaga o od zdaj cych interpretacji wspó czynników 
wyst puj cych we wzorze funkcji kwadratowej. 

Wymagania ogólne Liczba punktów Waga w % 

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji ---------- ---------- 

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji 9 18 

III. Modelowanie matematyczne 12 24 

IV. ycie i tworzenie strategii 23 46 

V. Rozumowanie i argumentacja 6 12 
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Umiej tno  budowania modelu matematycznego sytuacji okre lonej w zadaniu, 
z uwzgl dnieniem ogranicze  i zastrze , sprawdza y dwa zadania otwarte rozszerzonej 
odpowiedzi (13. i  16.). W pierwszym z nich, wykorzystanie wzorów Viete’a, pozwala o 
na wyznaczenie tych warto ci parametru, dla których funkcja dana w zadaniu posiada a 
okre lone w asno ci. Drugie to zadanie optymalizacyjne, którego rozwi zanie wymaga o 
wykorzystania pochodnych.  

Pi  zada  otwartych sprawdza o umiej tno  analizy tre ci zadania i tworzenia 
strategii jego rozwi zania. W zadaniu 10. nale o zastosowa  twierdzenie charakteryzuj ce 
czworok ty wpisane w okr g i czworok ty opisane na okr gu oraz twierdzenie sinusów 
i twierdzenie cosinusów, by wyznaczy  d ugo  przek tnej danego czworok ta. Zadanie 11. 
wymaga o zbudowania odpowiedniego modelu probabilistycznego i zastosowania 
twierdzenie o prawdopodobie stwie ca kowitym do obliczenia prawdopodobie stwa 
zdarzenia opisanego w tre ci. Rozwi zuj c zadanie 12., maturzy ci musieli wykorzysta  
geometryczn  interpretacj  pochodnej do wyznaczenia równa  prostych stycznych do danego 
okr gu. W zadaniu 14. zdaj cy, wykorzystuj c trygonometri , obliczali sinus k ta mi dzy 
cianami bocznymi ostros upa. Zadanie 15. sprawdza o umiej tno  wykorzystania wzoru 

na n-ty wyraz ci gu arytmetycznego oraz w asno ci wielomianów do zapisania uk adu 
warunków opisanych w tre ci. 

Dwa zadania bada y umiej tno  tworzenia cucha argumentów i uzasadniania ich 
poprawno ci. Zadanie 8. polega o na przeprowadzeniu dowodu twierdzenia, zwi zanego 
z dzia aniami na wyra eniach wymiernych. Natomiast w rozwi zaniu zadaniu 9. zdaj cy, 
wykorzystuj c twierdzenia charakteryzuj ce czworok ty wpisane w okr g i czworok ty 
opisane na okr gu, musieli wykaza , e na danym czworok cie mo na opisa  okr g.  

 
 

II. Interpretacja osi gni  zdaj cych  

redni wynik uzyskany przez tegorocznych maturzystów, którzy przyst pili 
do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym w ca ym, jest równy 41% 
punktacji mo liwej do zdobycia. Parametry statystyczne, które opisuj  wyniki uzyskane 
za rozwi zanie zada  w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki, zdawanej jako przedmiot 
dodatkowy, przez zdaj cych z terenu województw: lubuskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego zawarte s  w tabeli 6. Dotycz  one zdaj cych, którzy przyst pili 
do egzaminu maturalnego w maju 2015 roku wed ug nowej formu y egzaminu. 
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Tabela 6.  Parametry statystyczne opisuj ce wyniki za zadania w arkuszu na poziomie 
rozszerzonym 

Obszar Liczba 
zdaj cych 

redni 
wynik 

punktowy 

Odchylenie 
standardowe Mediana1  Modalna2 

Maksy-
malny 
wynik 

Mini-
malny 
wynik 

redni 
wynik 

procentowy 
Wspó -
czynnik 
atwo ci dane w % 

Kraj 49 618 20,5 23 38 -------- 100 0 41 ------- 

Okr g 6 225 19 22 34 20 100 0 38 0,38 

L3 984 19,5 21 34 28 100 0 39 0,39 

W 3 878 19 22 34 20 100 0 38 0,38 

Z 1 363 19,5 23 34 22 100 0 39 0,39 
1) wynik rodkowy 
2) wynik najcz ciej wyst puj cy  
3) L – województwo lubuskie, W – województwo wielkopolskie, Z – województwo zachodniopomorskie 

Za rozwi zanie zada  w arkuszu egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym 
tegoroczni maturzy ci w Okr gu uzyskali rednio 38,2% punktów mo liwych do zdobycia. 

redni wynik uzyskany przez zdaj cych w Okr gu jest ni szy o 3 p.p. od wyniku krajowego. 
W Okr gu taki sam wynik uzyskali maturzy ci z województw lubuskiego 
i zachodniopomorskiego. Jest on ni szy o 2 p.p. od wyniku krajowego.  

Zestaw zada  w tym arkuszu okaza  si  dla zdaj cych egzamin maturalny 
z matematyki na poziomie rozszerzonym trudny (wspó czynnik atwo ci 0,38). 
Za prawid owe rozwi zanie zada  w arkuszu egzaminacyjnym maksymaln  liczb  punktów 
(50 pkt) uzyska o 25 osób, czyli 0,4% zdaj cych, w tym 9 laureatów i finalistów olimpiady 
przedmiotowej (3 z woj. wielkopolskiego, 6 z województwa zachodniopomorskiego) 
Najni szy wynik (0 pkt) uzyska o 0,31% zdaj cych.   

Wynik wy szy od redniego wyniku krajowego uzyska o 38,9% zdaj cych. Oko o 
11,4% absolwentów szkó  ponadgimnazjalnych z terenu dzia ania pozna skiej OKE, 
rozwi zuj cych zadania w arkuszu na poziomie rozszerzonym osi gn o wyniki na poziomie 
zadawalaj cym (35 i wi cej punktów). Warto  odchylenia standardowego wskazuje na du e 
zró nicowanie wyników. Modalna jest ni sza od pozosta ych miar tendencji centralnej: 
redniej arytmetycznej i mediany, tym samym rozk ad wyników uzyskanych przez zdaj cych 

nie jest symetryczny (wykres 10.).   
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Wykres 10.  Rozk ad wyników punktowych uzyskanych przez zdaj cych egzamin 
z matematyki na poziomie rozszerzonym  
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Rozk ad  ten  jest  prawosko ny,  co  oznacza,  e  zdaj cy  osi gali  cz ciej  wyniki  

niskie. 73% maturzystów, rozwi zuj cych zadania w arkuszu maturalnym dodatkowego 
egzaminu z matematyki, uzyska o wyniki poni ej 50% punktów mo liwych do zdobycia. 
Najcz stszym wynikiem za rozwi zanie zada  z arkusza egzaminu dodatkowego 
z matematyki na poziomie rozszerzonym uzyskiwanym przez maturzystów w Okr gu jest 
20% oraz 28% punktacji mo liwej do zdobycia. Znaczna ró nica (rozst p) mi dzy wynikiem 
najni szym i najwy szym wiadczy o zró nicowaniu wiedzy i umiej tno ci zdaj cych 
egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. 

O tym, które zadania w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie 
rozszerzonym sprawi y zdaj cym najwi cej problemów, informuje wspó czynnik atwo ci 
tego zadania oraz odsetek liczby osób, które nie podj y próby jego rozwi zania. Graficzn  
prezentacj  danych, dotycz cych odsetka zdaj cych, którzy nie podj li próby rozwi zania 
poszczególnych zada  w arkuszu egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym w Okr gu jest 
wykres 11.  
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Wykres 11.  Procent liczby zdaj cych, którzy nie podj li próby rozwi zania 
poszczególnych zada  w arkuszu na poziomie rozszerzonym w Okr gu 
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Spo ród zada  otwartych w arkuszu egzaminacyjnym tegoroczni maturzy ci 

najcz ciej nie podejmowali próby rozwi zania zadania 9., które wymaga o wykazania si  
umiej tno ci  przeprowadzenia dowodu geometrycznego z wykorzystaniem twierdze  
charakteryzuj cych czworok ty wpisane w okr g i czworok ty opisane na okr gu. Blisko 
13,5% zdaj cych, rozwi zuj c zadania w arkuszu na poziomie rozszerzonym, opu ci o to 
zadanie. Natomiast ponad 39,5% maturzystów, którzy podj li prób  rozwi zania tego 
zadania, uzyska o co najmniej 1 punkt.  

Oko o 6,8% zdaj cych nie zdecydowa o si  na rozwi zanie zadania otwartego 
rozszerzonej odpowiedzi, sprawdzaj cego wiedz  i umiej tno ci dotycz ce ci gu 
arytmetycznego i wielomianów (zadanie 15.). Spo ród 93% maturzystów, którzy podj li 
prób  rozwi zania tego zdania, oko o 60% nie uzyska o adnego punktu, a niespe na 2% 
pokona o zasadnicze trudno ci zadania., otrzymuj c 4 z 6 punktów.  

Najmniejsz  frakcj  opuszcze  odnotowano w dwóch zadaniach: 6. i 7. Obydwa 
zadania sprawdza y umiej tno  wykorzystania i interpretowania reprezentacji. Pierwsze to 
zadanie z kodowan  odpowiedzi , w którym nale o wyznaczy  granic  ci gu w oparciu 
o znane twierdzenia, dotycz ce granic ci gów. Drugie zadanie dotyczy o funkcji kwadratowej 
i jej w asno ci. W przypadku zadania 6., próba rozwi zania podj ta przez blisko 99% 
maturzystów dla 85% zdaj cych zako czy a si  sukcesem i uzyskaniem maksymalnej liczby 
punktów za to zadanie. Zadanie 7. okaza o si  dla maturzystów trudniejsze. Pe  punktacj  
za jego rozwi zanie uzyska o 47% zdaj cych, a oko o 28% uzyska o 1 z 2 punktów. 
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W celu oceny poziomu opanowania przez maturzystów umiej tno ci, sprawdzanych 
za pomoc  poszczególnych zada , nieodzowna jest analiza wspó czynników atwo ci zada . 
Warto ci tego parametru dla zada  egzaminacyjnych z tegorocznego arkusza 
egzaminacyjnego z matematyki na poziomie rozszerzonym przestawia wykres 12.  

Wykres 12.  Wspó czynniki atwo ci dla poszczególnych zada  w arkuszu na poziomie 
rozszerzonym 
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Tegoroczny arkusz egzaminacyjny z matemtyki na poziomie rozszerzonym okaza  si  

dla zdaj cych trudny (wspó czynnik atwo ci 0,38). Wspóczynniki atwo ci sze ciu spo ród 
szesnastu zada  tworz cych zestaw egzaminacyjny mieszcz  si  w przedziale 0,20 –0,49, co 
klasyfikuje te zadania jako trudne. W ród nich, naj atwiejsze by o zadanie 12. (wspó czynnik 
atwo ci 0,49), którego rozwi zanie, oprócz umiej tno ci wyznaczania równania prostej, która 

jest równoleg a lub prostopad a do prostej danej w postaci kierunkowej i przechodzi przez 
dany punkt, wymaga o równie  wykorzystania geometrycznej interpretacji pochodnej. 
Najni szy wspó czynnik atwo ci w ród zada  trudnych mia o zadanie, sprawdzaj ce 
umiej tno ci z obszaru III obszaru wymaga  ogólnych, wymagaj ce wykorzystania wzorów 
Viete’a do wyznaczenia warto ci parametru, dla których spe nione s  warunki zadania.  

Naj atwiejszym dla maturzystów i jednym z najrzadziej opuszczanych by o zadanie 
zamkni te nr 1 (wpó czynnik atwo ci 0,97), które sprawdza o umiej tno  wykorzystania 
i interpretowania reprezentacji. Natomiast najtrudniejszym dla absolwentów szkó  
ponadgimnazjalnych, którzy rozwi zywali zadania egzaminacyjne z matematyki na poziomie 
rozszerzonym, by o zadanie 15. (wspó czynnik atwo ci 0,14), sprawdzaj ce umiej tno  
tworzenia strategii, a dotycz ce ci gu arytmetycznego oraz wielomianów.  
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Szczegó owe zestawienie zada  ze wzgl du na atwo  zosta o podane w tabeli 7. 
i przedstawione na wykresie 13.  

Tabela 7.  Podzia  zada  w arkuszu z matematyki na poziomie podstawowym 
ze wzgl du na atwo  

atwo  zada  
(umiej tno ci) 

atwo  
zadania 

Zadania  Numer zadania Liczba % ogó u 
Bardzo trudne 0,00-0,19 2 12,50 8, 15 

Trudne 0,20-0,49 6 37,50 9, 10, 12, 13, 14, 16 

Umiarkowanie trudne 0,50-0,69 4 25,00 2, 4, 7, 11 

atwe 0,70-0,89 3 18,75 3, 5, 6 

Bardzo atwe 0,90-1,00 1 6,25 1 

  Razem 16 100%   

 

Wykres 13.  Rozk ad zada  w arkuszu z matematyki na poziomie rozszerzonym 
ze wzgl du na atwo  
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Trzy zadania (dwa zamkni te i jedno z kodowan  odpowiedzi ) by y dla tegorocznych 
maturzystów atwe, a cztery (dwa zamkni te i dwa otwarte) okaza y si  umiarkowanie trudne.  
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WNIOSKI 
Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki, przeprowadzonego w maju 

2015 roku wed ug nowej formu y, umo liwia przedstawienie kilku wniosków.  
 Najwy szy odsetek sukcesów odnotowano w województwie lubuskim - 82%. 

W Wielkopolsce obowi zkowy egzamin z matematyki zda o 79%. Najni sz  
zdawalno  w Okr gu odnotowano w ród zdaj cych z terenu województwa 
zachodniopomorskiego - 75 % przyst puj cych.  

 redni wynik (51,7%) tegorocznych maturzystów (LO) z egzaminu na poziomie 
podstawowym jest porównywalny z wynikiem uzyskanym przez absolwentów liceów 
ogólnokszta cych, którzy przyst pili do egzaminu w roku 2014 (51,3%).  

 Podobnie jak w roku ubieg ym odnotowano wzrost wybieralno ci matematyki 
zdawanej jako przedmiot dodatkowy (23,52%) na egzaminie maturalnym, co by  
mo e jest efektem obowi zkowego wyboru jednego z egzaminów na poziomie 
rozszerzonym przez tegorocznych maturzystów.  

 Dla zdaj cych obowi zkowy egzamin maturalny z matematyki zadania zamkni te 
okaza y si  umiarkowanie trudne. Natomiast zadania otwarte, które wymaga y u ycia 
prostych obiektów matematycznych, dobrania modelu matematycznego do prostej 
sytuacji, stosowania strategii, jasno wynikaj cej z tre ci zadania oraz przeprowadzenia 
prostego rozumowania, by y dla maturzystów trudne (podobnie jak w roku 2014). 

 Najtrudniejsze dla zdaj cych egzamin na poziomie podstawowym, tak jak w latach 
poprzednich, okaza y si  zadania, badaj ce umiej tno  rozumowania i argumentacji 
(bardzo trudne). 

 Gdyby o zdaniu egzaminu decydowa y tylko punkty uzyskane za rozwi zanie zada  
zamkni tych, wówczas egzamin maturalny z matematyki w województwie lubuskim 
zda oby 68,6%, w województwie wielkopolskim – 66,1%, a w województwie 
zachodniopomorskim – 60,9 % tegorocznych maturzystów. 

 Gdyby o zdaniu egzaminu decydowa y tylko punkty uzyskane za rozwi zanie zada  
otwartych, wówczas egzamin maturalny z matematyki w Okr gu zda oby nieco ponad 
26,7%, w województwach: lubuskim – 29,2%, wielkopolskim – 27,2%, 
a w województwie zachodniopomorskim – 24,3% tegorocznych maturzystów.  

 W cz ci dodatkowej egzaminu maturalnego z matematyki (poziom rozszerzony) 
na najwy szym poziomie opanowane zosta y umiej tno ci wykorzystywania prostych 
obiektów matematycznych, a na najni szym – wymagaj ce przeprowadzenia dowodu 
i argumentacji. 

 Nieznajomo ci podstawowych terminów i poj  matematycznych, pobie ne czytanie 
tre ci zada , a tak e brak umiej tno ci jej analizowania, s  najcz ciej przyczyn  
niepowodze  maturzystów. Problem stanowi równie  nieporadno  rachunkowa,  
która cz sto utrudnia lub nawet uniemo liwia poprawne rozwi zanie zadania. 

Izabela Szafra ska 
koordynator egzaminu maturalnego z matematyki 

OKE w Poznaniu 


