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O= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=
 

lpracowanie  
dr=ooman=tosiek=ECentralna=homisja=bgzaminacójnaF=
bwa=iudwikowska=Elkręgowa=homisja=bgzaminacójna=w=ddańskuF=
Aneta=wawada=Elkręgowa=homisja=bgzaminacójna=w=gaworznieF=
 
 
oedakcja 
dr=tioletta=hozak=ECentralna=homisja=bgzaminacójnaF=
 
 
lpracowanie techniczne 
goanna=aobkowska=ECentralna=homisja=bgzaminacójnaF=
 
 
tspółpraca  
Beata=aobrosielska=ECentralna=homisja=bgzaminacójnaF=
Agata=tiśniewska=ECentralna=homisja=bgzaminacójnaF=
mracownie=dsK=tóników=bgzaminacójnóch=okręgowóch=komisji=egzaminacójnóch=

=
=
=
=

lpracowanie dla województwa zachodniopomorskiego 

 

lkręgowa homisja bgzaminacójna w moznaniu 

fzabela=pzafrańska=
Anna=pperling=
Andrzej=mopiół=
jichał=mawlak=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Centralna homisja bgzaminacójna 
ulK=iewartowskiego=SI=MMJNVM=tarszawa=

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

wwwKckeKgovKpl



jatematóka= P=
=

jatematóka 

moziom podstawowó 

NK lpis arkusza  
Arkusz=egzaminacójnó=z=matematóki=na=poziomie=podstawowóm=składał=się=z=OR=zadań=zamkniętóch=
wielokrotnego= wóboru= oraz= V= zadań= otwartóchK= wadania= sprawdzałó= wiadomości= oraz= umiejętności=
opisane=w=pięciu=obszarach=wómagań=ogólnóch=podstawó=programowej=z=matematókiW=wókorzóstanie 
i tworzenie informacji= Eczteró= zadania= zamknięte= i= jedno= zadanie= otwarte= krótkiej= odpowiedziFI=
wókorzóstanie i interpretowanie reprezentacji= Eczternaście=zadań= zamkniętóch= i= jedno= zadanie=
otwarte=krótkiej=odpowiedziFI= modelowanie matematóczne= Epięć=zadań=zamkniętóchI= jedno=zadanie=
otwarte= krótkiej= odpowiedziI= jedno= zadanie= otwarte= rozszerzonej= odpowiedziFI= użócie i tworzenie 
strategii= Edwa= zadania= zamknięteI= jedno= zadanie= otwarte= krótkiej= odpowiedziI= dwa= zadania= otwarte=
rozszerzonej= odpowiedziF= oraz= rozumowanie i argumentacja= Edwa= zadania= otwarte= krótkiej=
odpowiedziFK=wa=rozwiązanie=wszóstkich=zadań=zdającó=mógł=otrzómać=RM=punktówK=
=

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

iiczba zdającóch 9P8S 

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

z=liceów=ogólnokształcącóch= SNOR=

z=techników= POSN=
ze=szkół=na=wsi= NR=
ze=szkół=w=miastach=do=OM=tósK=mieszkańców= OMSP=
ze=szkół=w=miastach=od=OM=tósK=do=NMM=tósK=mieszkańców= OVRR=
ze=szkół=w=miastach=powóżej=NMM=tósK=mieszkańców= 4PRP=
ze=szkół=publicznóch= UOOV=
ze=szkół=niepublicznóch= NNRT=
kobietó= RMTO=
mężczóźni= 4PN4=
bez=dósleksji=rozwojowej= URRS=
z=dósleksją=rozwojową= UPM=

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

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

z=autózmemI=w=tóm=z=zespołem=Aspergera= OO=
słabowidzącó== NM=
niewidomi= M=
słabosłószącó= NN=
niesłószącó= T=

= lgółem RM 
=
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=

PK mrzebieg egzaminu  

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

Termin=egzaminu= T=maja=OMNV=
Czas=trwania=egzaminu= NTM=minut=
iiczba=szkół= ORN=
iiczba=zespołów=egzaminatorów= S=
iiczba=egzaminatorów= NRN=
iiczba=obserwatorówN=E§=U=ustK=NF= 4=
iiczba=
unieważnieńO= =

artK=44zzv=
pkt=N=

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

artK=44zzv=
pkt=O=

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

M=

artK=44zzv=
pkt=P=

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

artK=44zzw==
=

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

N4=

artK=44zzó=
ustK=T=ENJVF=

stwierdzenie=naruszenia=przepisów=
dotóczącóch=przeprowadzenia=egzaminu=
maturalnego=

M=

artK=44zzó=
ustK=NM=

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

=====inne= M=
iiczba=wglądówO=EartK=44zzzF= RM=
=

                                                             
N=ka=podstawie=rozporządzenia=jinistra=bdukacji=karodowej=z=dnia=ON=grudnia=OMNS=rK=w=sprawie=szczegółowóch=warunków=
i=sposobu=przeprowadzania=egzaminu=gimnazjalnego=i=egzaminu=maturalnego=EazKrK=z=OMNS=rKI=pozK=OOOPI=ze=zmKFK=
O=ka=podstawie=ustawó=z=dnia=T=września=NVVN=rK=o=sóstemie=oświató=Etekst=jednK=azKrK=z=OMNV=rKI=pozK=N4UNFK=
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4K modstawowe dane statóstóczne  
tóniki zdającóch  

=

tókres=NK=oozkład=wóników=zdającóch=

 

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

wdającó iiczba 
zdającóch 

jinimum 
E%)  

jaksimum 
E%) 

jediana 
E%) 

jodalna 
E%) 

Średnia 
E%) 

ldchólenie 
standardowe 

E%) 

ldsetek 
sukcesów** 

ogółem 9P8S M= NMM= R4= 4S= R4ITP= O4ISP= UP=

w=tómW= =
z=liceów=
ogólnokształcącóch SNOR= M= NMM= SM= SO= RUIOU= ORIPS= UR=

z=techników= POSN= O= NMM= 4U= 4S= 4UIMT= ONITN= TU=

bez=dósleksji=
rozwojowej= URRS= M= NMM= R4= 4S= R4I4T= O4ITR= UO=

z=dósleksją=
rozwojową= UPM= 4= NMM= RU= RU= RTIPU= OPIPM= UT=

=
G=marametró=statóstóczne=podane=zostałó=dla=grup=liczącóch=PM=lub=więcej=zdającóchK=
GG=aane=dotóczą=tegorocznóch=absolwentówI=którzó=przóstąpili=do=wszóstkich=egzaminów=obowiązkowóchK==
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moziom wókonania zadań  
Tabela=RK= moziom=wókonania=zadań=
=

kumer 
zadania 

w 
arkuszu 

tómaganie ogólne= tómaganie szczegółowe 
moziom wókonania 

zadania 
E%) 

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

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

TO=

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

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

PN=

PK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

ST=

4K = fK=tókorzóstanie=
i=tworzenie=informacjiK=

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

RR=

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

PK=oównania=i=nierównościK=wdającó=wókorzóstuje=
interpretację=geometróczną=układu=równań=
pierwszego=stopnia=z=dwiema=niewiadomómi=
EPKOFK=

UT=

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

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

SV=

TK =
ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=
reprezentacjiK=

4K=cunkcjeK=wdającó=oblicza=ze=wzoru=wartość=
funkcji=dla=danego=argumentuK=mosługuje=się=
poznanómi=metodami=rozwiązówania=równań=do=
obliczeniaI=dla=jakiego=argumentu=funkcja=
przójmuje=daną=wartość=E4KOFK=

SP=

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

4K=cunkcjeK=wdającó=odczótuje=z=wókresu=
własności=funkcji=EdziedzinęI=zbiór=wartościI=
miejsca=zeroweI=maksómalne=przedziałóI=
w=któróch=funkcja=malejeI=rośnieI=ma=stałó=znak;=
punktóI=w=któróch=funkcja=przójmuje=w=podanóm=
przedziale=wartość=największą=lub=najmniejsząF=
E4KPFK=

TT=

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

4K=cunkcjeK=wdającó=odczótuje=z=wókresu=
własności=funkcji=EdziedzinęI=zbiór=wartościI=
miejsca=zeroweI=maksómalne=przedziałóI=
w=któróch=funkcja=malejeI=rośnieI=ma=stałó=znak;=
punktóI=w=któróch=funkcja=przójmuje=w=podanóm=
przedziale=wartość=największą=lub=najmniejsząF=
E4KPFK=

S4=

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

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

TM=



jatematóka= T=

NNK =
fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

U4=

NOK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

SS=

NPK =
ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=
reprezentacjiK=

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

U4=

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

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

SU=

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

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

RV=

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

TK=mlanimetriaK=wdającó=korzósta=z=własności=
funkcji=trógonometrócznóch=w=łatwóch=
obliczeniach=geometrócznóchI=w=tóm=ze=wzoru=na=
pole=trójkąta=ostrokątnego=o=danóch=dwóch=
bokach=i=kącie=międzó=nimi=ETK4FK=

SR=

NTK  
ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=
reprezentacjiK=

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

TS=

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

UK=deometria=na=płaszczóźnie=kartezjańskiejK=
wdającó=wóznacza=równanie=prostejI=która=jest=
równoległa=lub=prostopadła=do=prostej=danej=
w=postaci=kierunkowej=i=przechodzi=przez=danó=
punkt=EUKPFK=

SS=

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

UK=deometria=na=płaszczóźnie=kartezjańskiejK=
wdającó=znajduje=obrazó=niektóróch=figur=
geometrócznóch=EpunktuI=prostejI=odcinkaI=
okręguI=trójkąta=itpKF=w=sómetrii=osiowej=
względem=osi=układu=współrzędnóch=i=sómetrii=
środkowej=względem=początku=układu=EUKTFK=

4P=

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

UK=deometria=na=płaszczóźnie=kartezjańskiejK=
wdającó=oblicza=odległość=dwóch=punktów=EUKSFK=

RV=

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

VK=ptereometriaK=wdającó=określaI=jaką=figurą=jest=
danó=przekrój=prostopadłościanu=płaszczózną=
EVKRFK=
dNMK=ciguró=płaskieK=wdającó=stosuje=twierdzenie=
mitagorasa=EdNMKTFK=

TM=

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

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

OPK = ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=

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

ST=
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reprezentacjiK= zestawu=danóch=EdVK4FK=

O4K =
fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

TN=

ORK =
fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

TU=

OSK =
fK=tókorzóstanie=
i=tworzenie=informacjiK=

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

SV=

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

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

TO=

OUK = sK=oozumowanie=
i=argumentacjaK 

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

O Oa b- =EOKNFK 

NS=

OVK =
sK=oozumowanie=
i=argumentacjaK=

pmVK=tielokątóI=kołaI=okręgiK=wdającó=stosuje=
twierdzenie=o=sumie=kątów=trójkąta=EpmVKPFK=
wdającó=rozpoznaje=i=nazówa=trójkątó=ostrokątneI=
prostokątne=i=rozwartokątneI=równoboczne=
i=równoramienne=EpmVKNFK=

NR=

PMK =
fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

RU=

PNK =
fsK=rżócie=i=tworzenie=
strategiiK=

TK=mlanimetriaK=wdającó=korzósta=z=własności=
funkcji=trógonometrócznóch=w=łatwóch=
obliczeniach=geometrócznóchI=w=tóm=ze=wzoru=na=
pole=trójkąta=ostrokątnego=o=danóch=dwóch=
bokach=i=kącie=międzó=nimiK=ETK4FK=

R4=

POK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

RP=

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

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

OM=

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

VK=ptereometriaK=wdającó=rozpoznaje=
w=graniastosłupach=i=ostrosłupach=kąt=międzó=
odcinkami=i=płaszczóznami=Emiędzó=krawędziami=

4M=



jatematóka= V=

i=ścianamiI=przekątnómi=i=ścianamiFI=oblicza=miaró=
tóch=kątów=EVKOFK==
SK=TrógonometriaK=wdającó=wókorzóstuje=definicje=
i=wóznacza=wartości=funkcji=sinusI=cosinus=
i=tangens=kątów=o=miarach=od=M°=do=NUM°=ESKNFK=

=

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

NK lpis arkusza  
Arkusz= egzaminacójnó= z= matematóki= na= poziomie= rozszerzonóm= zawierał= 4= zadania= zamknięte=
wielokrotnego= wóboruI= NN= zadań= otwartóchI= w= tóm= T= zadań= krótkiej= i= 4= zadania= rozszerzonej=
odpowiedziK=wadania=sprawdzałó=wiadomości=oraz=umiejętności=opisane=w=pięciu=obszarach=wómagań=
ogólnóch= podstawó= programowej= z= matematókiW= wókorzóstanie i tworzenie informacji Ejedno=
zadanie=zamknięteFI wókorzóstanie i interpretowanie reprezentacji= Edwa=zadania=zamknięte= i=dwa=
zadania=otwarte=krótkiej=odpowiedziFI=modelowanie matematóczne=Ejedno=zadanie=zamknięteI= jedno=
zadanie= otwarte= krótkiej= odpowiedzi= i=jedno= zadanie= otwarte= rozszerzonej= odpowiedziFI= użócie i 
tworzenie strategii= Edwa= zadania= otwarte= krótkiej= odpowiedzi= i= trzó= zadania= otwarte= rozszerzonej=
odpowiedziF= oraz= rozumowanie i argumentacja= Edwa= zadania= otwarte= krótkiej= odpowiedziFK= wa=
rozwiązanie=wszóstkich=zadań=zdającó=mógł=otrzómać=RM=punktówK==
=

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

iiczba zdającóch N879 

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

z=liceów=ogólnokształcącóch NORM=
z=techników= SOV=
ze=szkół=na=wsi= P=
ze=szkół=w=miastach=do=OM=tósK=mieszkańców= OUN=
ze=szkół=w=miastach=od=OM=tósK=do=NMM=tósK=mieszkańców= RUM=
ze=szkół=w=miastach=powóżej=NMM=tósK=mieszkańców= NMNR=
ze=szkół=publicznóch= NTRN=
ze=szkół=niepublicznóch= NOU=
kobietó= SSM=
mężczóźni= NONV=

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

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

z=autózmemI=w=tóm=z=zespołem=Aspergera= T=
słabowidzącó== P=
niewidomi= M=
słabosłószącó= P=
niesłószącó= M=

= lgółem NP 
=



jatematóka= NN=
 

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

Termin=egzaminu= V=maja=OMNV=
Czas=trwania=egzaminu= NUM=minut=
iiczba=szkół= NRP=
iiczba=zespołów=egzaminatorów= P=
iiczba=egzaminatorów= UM=
iiczba=obserwatorówO=E§=U=ustK=NF= M=
iiczba=
unieważnieńO= =

artK=44zzv=
pkt=N=

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

artK=44zzv=
pkt=O=

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

M=

artK=44zzv=
pkt=P=

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

artK=44zzw==
=

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

M=

artK=44zzó=
ustK=T=ENJVF=

stwierdzenie=naruszenia=przepisów=
dotóczącóch=przeprowadzenia=egzaminu=
maturalnego=

M=

artK=44zzó=
ustK=NM=

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

=====inne= M=
iiczba=wglądówO=EartK=44zzzF= NR=

                                                             
N=ka=podstawie=rozporządzenia=jinistra=bdukacji=karodowej=z=dnia=ON=grudnia=OMNS=rK=w=sprawie=szczegółowóch=warunków=
i=sposobu=przeprowadzania=egzaminu=gimnazjalnego=i=egzaminu=maturalnego=EazKrK=z=OMNS=rKI=pozK=OOOPI=ze=zmKFK=
O=ka=podstawie=ustawó=z=dnia=T=września=NVVN=rK=o=sóstemie=oświató=Etekst=jednK=azKrK=z=OMNV=rKI=pozK=N4UNFK=



NO= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=
 

4K modstawowe dane statóstóczne  
tóniki zdającóch   

 

tókres=PK=oozkład=wóników=zdającóch 

=

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

wdającó iiczba 
zdającóch 

jinimum 
E%)  

jaksimum 
E%) 

jediana 
E%) 

jodalna 
E%) 

Średnia 
E%) 

ldchólenie 
standardowe 

E%) 

ogółem N879 M NMM PO O P7,N4 O9,M7 

w=tómW= =
z=liceów=
ogólnokształcącóch NORM= M= NMM= 4S= TO= 4SIUU= OUINT=

z=techników= SOV= M= NMM= NM= O= NTITU= NVISN=

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

 



jatematóka= NP=
 

moziom wókonania zadań  
Tabela=NMK=moziom=wókonania=zadań=
kumer 
zadania  

w 
arkuszu 

tómaganie ogólne tómaganie szczegółowe 

moziom 
wókonania 

zadania 
E%) 

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

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

SN=

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

SK=TrógonometriaK=wdającó=stosuje=wzoró=na=sinus=i=cosinus=
sumó=i=różnicó=kątówI=sumę=i=różnicę=sinusów=i=cosinusów=
kątów=EoSKRFK=

SN=

PK =
fK=tókorzóstanie=
i=tworzenie=
informacjiK=

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

4K = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

TM=

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

RK=CiągiK=wdającó=oblicza=granice=ciągówI=korzóstając=z=granic=
ciągów=tópu=NLnI=NLnO=oraz=z=twierdzeń=o=działaniach=na=
granicach=ciągów=EoRKOFK=

SP=

SK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

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

PT=

TK =
ffK=tókorzóstanie=
i=interpretowanie=
reprezentacjiK=

NNK=oachunek=różniczkowóK=wdającó=korzósta=z=geometrócznej=
i=fizócznej=interpretacji=pochodnej=EoNNKPFK=

4T=

UK = sK=oozumowanie=
i=argumentacjaK=

OK=tórażenia=algebraiczneK=wdającó=dodajeI=odejmujeI=mnożó=
i=dzieli=wórażenia=wómierne;=rozszerza=i=Ew=łatwóch=
przókładachF=skraca=wórażenia=wómierne=EoOKSFK==

4M=

VK = sK=oozumowanie=
i=argumentacjaK=

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

O4=

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

TK=mlanimetriaK=wdającó=znajduje=związki=miarowe=w=figurach=
płaskich=z=zastosowaniem=twierdzenia=sinusów=i=twierdzenia=
cosinusów=EoTKRFK=

OU=

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

UK=deometria=na=płaszczóźnie=kartezjańskiejK=wdającó=
posługuje=się=równaniem=okręgu=Ex=–=aFO=+=Eó=–=bFO=Z=rO=oraz=
opisuje=koła=za=pomocą=nierówności=EoUKRFK=

OT=

NOK =
fsK=rżócie=
i=tworzenie=strategiiK=

RK=CiągiK=wdającó=stosuje=wzór=na=nJtó=wóraz=i=na=sumę=
n=początkowóch=wórazów=ciągu=arótmetócznego=ERKPFK=
wdającó=stosuje=wzór=na=nJtó=wóraz=i=na=sumę=
n=początkowóch=wórazów=ciągu=geometrócznego=ERK4FK=

PN=

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

PK=oównania=i=nierównościK=wdającó=stosuje=twierdzenie=
o=reszcie=z=dzielenia=wielomianu=przez=dwumian=x=–=a==EoPK4FK=
wdającó=rozwiązuje=łatwe=nierówności=wielomianowe=EoPKTFK=

4O=



N4= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=
=

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

SK=TrógonometriaK=wdającó=stosuje=wzoró=na=sinus=i=cosinus=
sumó=i=różnicó=kątówI=sumę=i=różnicę=sinusów=i=cosinusów=
kątów=EoSKRFK 

PM=

NRK = fffK=jodelowanie=
matematóczneK=

=

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

=

P4=

=
=
=

= = =

=

=
=

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



jatematóka= NR=
 

homentarz 

NK Analiza jakościowa zadań 

kAgibmfbg=lmAkltAkb=rjfbgĘTklŚCf=

moziom podstawowó  

Analiza= wskaźników= poziomu= wókonania= zadań= z= maturó= na= poziomie= podstawowóm= pozwala=
sformułować=wniosekI=że=maturzóści=najlepiej=opanowali=umiejętnościW=

· wókorzóstania= interpretacji= geometrócznej= układu= równań= pierwszego= stopnia= z= dwiema=
niewiadomómi;=

· stosowania=wzoru=na=nJtó=wóraz=ciągu=arótmetócznego;======
· wóznaczania= wartości= pozostałóch= funkcji= trógonometrócznóch= tego= samego= kąta= ostrego=

znając=wartość=jednej=z=funkcjiW=sinus=lub=cosinus;==
· obliczania= prawdopodobieństwa= zdarzenia= z= wókorzóstaniem= = klasócznej= definicji=

prawdopodobieństwa=w=prostej=sótuacji;=
· badania=równoległości=i=prostopadłości=prostóch=na=podstawie=ich=równań=kierunkowóchK=

=
kajłatwiejszóm= zadaniem= w= arkuszu= Epoziom= wókonania= –= UTBF= okazało= się= bóć= zadanie= RKI=
sprawdzające= umiejętność= wókorzóstania= interpretacji= geometrócznej= układu= równań= pierwszego=
stopnia= z= dwiema= niewiadomómiK= wdającó= w= zdecódowanej= większości= nie= mieli= problemu=
z=ustaleniemI= dla= jakiej= wartości= a= rozwiązaniem= danego= układu= dwóch= równań= z= dwiema=
niewiadomómi=jest=para=liczb=x=i=óK=

kiewiele= niższó= wónik= maturzóści= osiągnęli= w= zadaniu= NNK= Epoziom= wókonania= –= U4BFI= w= któróm=
należało=obliczóć=sumę=ośmiu=początkowóch=wórazów=ciągu=arótmetócznegoI=gdó=znanó=bół=czwartó==
i=ósmó=wóraz=tego=ciąguK=tiększość=zdającóch=poprawnie=zastosowała=wzór=na=sumę=n=początkowóch=
wórazów=ciągu=arótmetócznegoK=

tósoki=poziom=wókonania=EU4BF=odnotowano=w=zadaniu=NPKI=w=któróm=maturzóściI=mając=danó=sinus=
kąta= ostregoI= mieli= obliczóć= cosinus= tego= kątaK= wdecódowana= większość= zdającóch= stosowała=
zależności= międzó= funkcjami= trógonometrócznómi= tego= samego= kątaI= a= część= zdającóch= korzóstała=
z=definicji=funkcji=trógonometrócznóch=w=trójkącie=prostokątnómK=

w= kolei= zadanie=ORK= sprawdzało=umiejętność= obliczania= prawdopodobieństwa= w=prostóch=sótuacjachI=
stosując= klasóczną= definicję= prawdopodobieństwaK= wdającó= ETUBF= nie= mieli= problemu= z= ustaleniem=
liczbó= wszóstkich= możliwóch= zdarzeń= elementarnóch= w=doświadczeniu= oraz= z= wóznaczeniem= liczbó=
zdarzeń=elementarnóch=sprzójającóch=rozważanemu=rezultatowi=doświadczenia=losowegoK=

wadanie= NTK= sprawdzało= umiejętność= dobrania= wartości= współczónnika= mI= wóstępującego=
w=równaniach= dwóch= prostóchI= takI= abó= dwie= proste= określone= równaniami= kierunkowómi= bółó=
prostómi= równoległómiK= kależało= w= tóm= celu= rozwiązać= równanie= liniowe= z= jedną= niewiadomąK=
TSB=maturzóstów= rozwiązało= to= zadanie= bezbłędnieI= wókazując= się= znajomością= warunku=
równoległości=prostóchK=

kietrudno= zauważyćI= że= maturzóści= na= poziomie= podstawowóm= najlepiej= opanowali= umiejętności=
stosowania=pojęć=oraz=korzóstania=z=ich=elementarnóch=własności=w=sótuacjach=tópowóchK=wauważmóI=
że=wómienione=wóżej=zadaniaI=które=zostałó=bezbłędnie=rozwiązane=przez=TSB=i=więcej=zdającóchI=są=
zadaniami=jednoJ=lub=dwuczónnościowómiK=wadania=te=nie=mają=szerszego=kontekstuI=ich=rozwiązanie=
nie= wómaga= wókonania= dodatkowóch= czónnościI= a= –= co= może= najważniejsze= –= umiejętności=
sprawdzane= tómi= zadaniami= zostałó= precózójnie= opisane= i= dotóczółó= tópowóch= sótuacjiK=
ao=rozwiązania= tóch= zadań= wóstarczóła= bowiem= znajomość= podstawowóch= pojęć= matematócznóch=
i=najważniejszóch=własności= rozważanóch=obiektówI=poprawna= interpretacja= tekstu= matematócznegoI=
umiejętność= zastosowania= właściwego= algorótmu= i= elementarna= sprawność= rachunkowaK=



NS= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=

moziom rozszerzonó  

Analiza= wskaźników= poziomu= wókonania= zadań= wóstępującóch= w= zestawie= egzaminu= maturalnego= =
z= matematóki= na= poziomie= rozszerzonóm= pozwala= sformułować= wniosekI= iż= wśród= zadań=
wóstępującóch=w=zestawie=egzaminacójnóm=żadne=z=zadań=nie=bóło=bardzo=łatweI=ani=nawet=łatwe=dla=
tegorocznóch=maturzóstówK====

ppośród=tegorocznóch=zadań= najłatwiejsze=bółó=teI= przó= rozwiązówaniu=któróch=należało=zastosować=
konkretne=twierdzenia=w=tópowóch=kontekstach=lub=wókorzóstać=popularne=wzoróK=

kajłatwiejsze=dla=zdającóch=bółó=zadania=zamknięteK=

wadanie=PK= Epoziom=wókonania=zadania=TRBF=sprawdzało=umiejętność=szkicowania= =wókresu=funkcji=
i=określania= liczbó= rozwiązań= równaniaK= pzkicowanie= wókresu= funkcji=z= wartością= bezwzględną= nie=
przósparza=trudności=większości=zdającóchK==

w= kolei= zadanie= 4KI= przó= rozwiązówaniu= którego= należało= wókazać= się= umiejętnością= obliczania=
prawdopodobieństwa=warunkowegoI=poprawnie=rozwiązało=TMB=zdającóchK=

kieco=niższó=wónik=osiągnęli=maturzóści=w=zadaniu=RK=Epoziom=wókonania=–=SPBFI=w=któróm=należało=

obliczóć= granice= ciągówI= korzóstając= z= granic= ciągów= tópu=
N
n

I= O

N
n

= oraz= z= twierdzeń= =

o=działaniach=na=granicach=ciągówI=a=następnie=zakodować=trzó=kolejne=cófró=po=przecinku=rozwinięcia=
dziesiętnego=otrzómanego=wónikuK=

moziom= opanowania= sprawdzanóch= umiejętności= przez= powóższe= zadania= pozwala= stwierdzićI= że=
liczna=grupa=zdającóch=opanowała=następujące=umiejętności=podstawó=programowejW=

· szkicowania=wókresów=funkcji=z=wartością=bezwzględną;=
· budowania=prostego=modelu=probabilistócznego=przó=obliczaniu=prawdopodobieństwa=

warunkowego;=
· obliczania=granic=ciągówK=

rjfbgĘTklŚCf=pmoAtfAgĄCb=kAgtfĘhpwb=ToraklŚCf=

ka poziomie podstawowóm= można= zauważyćI= że= największe= trudności= sprawiają= maturzóstom=
rozwiązania=zadańI=w=któróch=wómagane=jest=przeprowadzenie=kilkuetapowego=rozumowaniaI=w=tóm=
podanie= argumentów= uzasadniającóch= jego= poprawność= oraz= sformułowanie= na= tej= podstawie=
wniosków= końcowóchK= t= maju= OMNV= roku= dość= trudne= dla= maturzóstów= okazałó= się= zadania= tópu=
„wókażI=że”=w=zakresie=algebró=i=geometrii=–=zadania=OUK=i=OVK=

t= zadaniu= OVK= zdającó= osiągnęli= poziom= wókonania= NRBI= zaś= w= zadaniu= OUK= –=NSBK= ao= niskich=
wónikówI= oprócz= niskiego=poziomu= opanowania= umiejętności=przeprowadzania= i= zapisania= prostego=
rozumowania= składającego= się= z= kilku= krokówI= przóczóniłó= się= w= sposób= istotnó= opuszczenia= obu=
zadańK=Część=maturzóstów=w=zadaniu=z=poleceniem=„wókażI=że”=nie=podjęła=żadnej=próbó=rozwiązaniaK==

=kależó=podkreślićI=że=na=poziomie=podstawowóm=niski=poziom=wókonania=EOMBF=ma=również=zadanie=
PPKI= w= któróm= maturzóści= musieli= wókazać= się= umiejętnością= zastosowania= strategii= wónikającej=
wprost= z= treści= zadaniaK= t= tóm= przópadkuI= w= odróżnieniu= od= dwóch= zadań= tópu= „wókazI= że”I=
opuszczenia=nie=miałó=tak=istotnego=wpłówu=na=wskaźnik=łatwości=–=decódującą=rolę=odegrał=tutaj=brak=
całościowej= koncepcji= rozwiązania= zadaniaI= błędó= w= interpretacji= treści= oraz= brak= funkcjonalnego=
opanowania= pojęcia= sómetralnej= odcinkaK= Analiza= poprawnóch= sposobów= rozwiązań= oraz= błędów=
najczęściej=popełnianóch==przez=zdającóch=została=zamieszczona=w=części=OK=„mroblem=pod=lupą”K=



jatematóka= NT=

mrzeanalizujmó= zatem= poprawne= sposobó= rozwiązań= oraz= błędóI= jakie= wóstąpiłó= w= dwóch=
najtrudniejszóch= zadaniach= z= tegorocznego= egzaminu= maturalnego= na= poziomie= podstawowómK=
kajtrudniejsze=z=nich=to=zadanie=OVKI= które=wómagało=od=maturzóstó=uzasadnieniaI= że=miara= jednego==
z=kątów=jest=równa=trzókrotności=miaró=innego=kątaK==

Abó= wókazaćI= że= miara= rozważanego= kąta Apa = jest= równa= trzókrotności= kątaI= którego= miara= jest=
równa= a I= można= bóło= zauważyćI= że= trójkąt= CpB = jest= równoramiennó= o= ramionach= Bp = i= BC I=
wobec=tego=miaró=kątów BpC i BCp =są=równeK=kastępnie=należało=obliczóć=dla=trójkąta= ABp =miarę=
kąta ABp przóległego=do=kąta= CBp I=która=jest=równa= Oa K=móźniej=należó=zauważyćI=że=trójkąt= ABp =
również= jest= równoramiennó=o=ramionach= Ap = i= Bp I=więc=miaró=kątów ABp i= BAp = są= równeI =stąd=
miara=kąta ApB =jest= równa= NUM 4a-o K=mozostało=zauważyćI=że=suma=kątów= Apa I= ApB =i= BpC jest=
kątem= półpełnómI= więc= suma= ich= miar= jest= równa= NUMo I= co= po= podstawieniu= miar=
kątów ApB i= BpC prowadziło=do=otrzómania=zależności= PApa a=S K=To=kończó=dowódK==

arugi= sposób= polegał= na= = zauważeniuI= że= trójkąt= ABp jest= równoramiennóI= i= zapisaniu= miar= kątów=
trójkąta= BpC = w= zależności= od= miaró= kąta= ABp I= następnie= przeprowadzeniu= analogicznego=
rozumowaniaI= jak= w= sposobie= pierwszóm;= suma= kątów= Apa I= ApB = i= BpC jest= kątem=półpełnómI=
więc= suma= ich= miar= jest= równa= NUMo I= co= po= podstawieniu= miar= kątów ApB i BpC = prowadziło=
do=otrzómania=zależności= PApa a=S K=To=kończó=dowódK==

holejne= poprawne= uzasadnienia= wskazanej= zależności= = polegałó= na= wókorzóstaniu= przez= zdającóch=
znanóch= twierdzeń= lub= definicjiK= t= trzecim= sposobie= rozwiązania= tego= zadania= zdającó= korzóstali= =
z=definicji=kątów=przóległóchI=a=w=czwartóm=–=z=twierdzenia=o=kącie=wpisanóm=i=środkowóm=opartóm=
na=tóm=samóm=łukuI=co=po=kilku=przekształceniach=prowadziło=do=otrzómania=tezóK=

moniżej= zamieszczamó= poprawne= rozwiązania= tego= zadania= wókorzóstujące= omówione= sposobó=
Eprzókład=NKI==przókład=OKI==przókład=PKFK=

mrzókład=NK=



NU= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=

wdającó==wókazał=się=umiejętnością==przeprowadzania=i=zapisania=prostego=rozumowania=składającego=
się= z= kilku= kroków= oraz= podał= trafną= argumentacjęI= powołując= się= na= odpowiednie= twierdzenia= =
i=definicjeK==

mrzókład=OK=

=

wdającó=poprawnie= obliczół= miarę= kąta= ApC I= a= następnie= skorzóstał= z= definicji= kątów=przóległóch= =
i=poprawnie=obliczół=miarę=kąta= Apa K=



jatematóka= NV=

=

mrzókład=PK=

K =

wdającó= zauważyłI= że= kątó= bAB i= bpB są= oparte= na= tóm= samóm= łukuI= skorzóstał= z= twierdzenia= =
o=sumie=miar=kątów=wewnętrznóch=w=trójkącie= AbC i=obliczół=miarę=kąta= AbC I=następnie=zauważyłI=
że= kątó= AbC i= Aba = są= przóległeI= więc= suma= ich= miar= jest= równa= NUMo K= t= ostatnim= etapie=
rozwiązania= ponownie= zauważyłI= że= kątó= Aba i= Apa = są= oparte =na =tóm =samóm =łukuI =zatem =kąt =
środkowó= Apa jest=dwa=razó=większó=od=kąta=wpisanego= Aba I=czóli=jego=miara=jest=równa= Pa K=



OM= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=

Czwartó= sposób= rozwiązania= podejmowanó= przez= zdającóch= polegał= na= sprawdzaniuI= czó= miara=
PApa a=S = spełnia= otrzómane= równanieK= wasadnicze= trudności= rozwiązania= zadania= zdającó=

najczęściej=pokonówali=analogicznie=jak=w=poprzednio=omówionóch=przókładach=K=

mrzókład=4K=

=



jatematóka= ON=

=

holejnó= poprawnó= sposób= polegał= na= zapisaniu= zależności= międzó= kątami= a I= apA= oraz= dowolnóm=
kątem= trójkąta= ABp= w=postaci= układu= npK= czterech= równań= z= czterema= niewiadomómiI= zapisaniu=
zależności= tóch= zmiennóch= od= a I= a= następnie= sprawdzeniuI= czó= = miara= PApa a=S = spełnia=
otrzómane=równanieK=Taki=sposób=rozwiązania=został=zilustrowanó=przókładem=RK=

mrzókład=RK=

=

Część= zdającóch= poprawnie= rozpoczónała= rozwiązówanie= zadaniaI= jednak= albo= nie= potrafiła=
doprowadzić= rozumowania= = poprawnie= do= końcaI= albo= nie= kończóła= rozumowaniaK= mrezentujemó=
przókładó= = takich= = niepełnóch= = rozwiązańK= t= przókładzie= SK= zdającó= nie= potrafił= powiązać=
otrzómanóch= zależności= i= wókorzóstać= faktuI= że= suma= kątów= Apa I= ApB = i= BpC = jest= kątem=
półpełnómI=więc=suma=ich=miar=jest=równa=NUMo K===



OO= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=

mrzókład=SK==

=

wdającó=poprawnie=wóznaczół= zależności= międzó= kątamib = i= a oraz=międzó= kątami=a i= g I= jednak==
w= końcowej= części= rozwiązania= skorzóstał= z= tezóK= A= wóstarczółbó= faktI= że= suma= miar= = kątów= =
w= trójkącie= Apa = jest =równa =NUMo i= zapisać= O NUMApag + = o

S I= podstawić= za= NUMo = otrzómaną=

wcześniej=zależność= O P NUMg a+ = o I=co=prowadziło=wprost=do=otrzómania=tezóK=



jatematóka= OP=

=

t=przókładzie=TK=zdającó=zauważyłI=że=trójkątó=ABp= i=CpB=są=równoramienneK=aalej=jednak=popełnił=
błędó=w=ustalaniu=zależności=międzó=kątami= b = i=a oraz=zapisał= sprzeczne=związkiW= NUM Ob a= °- ===
i= Ob a= K=

mrzókład=TK==

=

=

modkreślić= należóI= że= w= zadaniachI= w= któróch= istotą= jest= uzasadnienie= tezóI= maksómalną= liczbę=
punktów= można= otrzómać= tólko= za= rozwiązanie= zawierające= pełne= uzasadnienieK= lznacza= to=
w=szczególnościI=że=w=zadaniu=OVK=dwa=punktó=za= rozwiązanie=bółó=przóznawane=jedónie=zdającómI=
którzó=przedstawili=w=pełni=poprawne=rozumowanie=wókazówanej=prawidłowościK=



O4= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=

mrzókładem= UK= ilustrujemó= wprawdzie= poprawnie= rozpoczęte= przez= zdającegoI= ale= niedokończone=
rozwiązanieK==

mrzókład=UK=

=

wdającó=zauważył= tólkoI= że=trójkątó=ABp= i=CpB=są=równoramienne=oraz=zapisał=poprawne=zależności=
międzó=kątamib =i=a =oraz= m =i= g K=kależało=dalej=zapisać=zależności=międzó=kątami= g =i=a I=a=także=

międzó=kątamim i= a W NUM NUM O Og a a= - + =o o = i= NUM 4m a= -o =oraz=wókorzóstać= faktI =że=suma=
kątów Apa I= ApB = i= BpC = jest =kątem =półpełnóm =i =sprawdzić= czó =kąt = Pa = spełnia=
równanie P NUM 4 NUMa a a+ - + =o o I=co=kończóło=dowódK=

iiczna= grupa= zdającóchI= którzó= podjęli= rozwiązanieI= popełniła= błąd= polegającó= na= przójęciu=
konkretnóch=miar=kątówK==

moniżej=przedstawiamó=przókład=takiego=–=niepoprawnego=–=rozwiązania=Eprzókład=VKFK==========

mrzókład=VK=

=



jatematóka= OR=

Takie= próbó= rozwiązania= są= o=tóle= zaskakująceI= że= co= roku= w= schematach= punktowania= na= stronie=
internetowej= Centralnej= homisji= bgzaminacójnej= zamieszczana= jest= uwaga= o= zerowaniu= rozwiązańI= =
w=któróch=zdającó=sprawdza=prawdziwość=tezó=jedónie=dla=konkretnóch=wartościK=

fnnóm= błędemI= często= popełnianóm= przez= zdającóchI= bóło= przójmowanie= szczególnóch= założeń= =
o= rozważanóch= obiektach= matematócznóchK= = t= zadaniu= OVK= część= zdającóchI= rozpoczónając=
rozwiązanie= zadaniaI= przójmowała= błędne= założenieI= że= trójkąt= Apa = jest= równobocznó= alboI= że=
trójkąt= ApB = jest= prostokątnóI= i= na= tóm= założeniu= opierała= swoje= rozumowanieK= Takie= błędne=
rozwiązania=przedstawiamó=w=przókładach=NMK=i=NNK=

mrzókład=NMK=

=



OS= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=

mrzókład=NNK=

=

wadanie= OUK= bóło= kolejnómI= które= sprawiło= tegorocznóm= maturzóstom= najwięcej= kłopotów= Epoziom=
wókonania= NSBFK= jaturzóści= zmierzóli= się= w= nim= z= wókazaniemI= że= dla= dowolnóch= liczb=
rzeczówistóch= a= i= b= spełniona= jest= następująca= nierówność= O OP O P Ma ab b- + ³ K= kajczęściej=
stosowanóm= sposobem= dowodzenia= bóło= równoważne= przekształcanie= tezó= twierdzeniaI= mimo= że=
wielu= maturzóstów= tego= w= swoich= rozwiązaniach= nie= zapisówałoK= kiżej= poprawne= rozwiązanie=
zdającegoI=któró=trafnie=formułuje=swoje=uzasadnienie=i=wskazuje=na=równoważne=przekształcanie=tezó=
Eprzókład= NOKF= oraz= rozwiązanie= z= poprawnóm= uzasadnieniemI= lecz= bez= zapisu= o= równoważności=
przekształceń=Eprzókład=NPKFK=



jatematóka= OT=

mrzókład=NOK=

=
mrzókład=NPK=

=
wdającó=potrafili=teżI=po=przeprowadzeniu=bezbłędnóch=przekształceń=nierówności=do=postaciI=z=której=
można= w= łatwó= sposób= wnioskować= o= prawdziwości= tezóI= opatrzóć= rozwiązanie= niewłaściwóm=
komentarzemK=moniżej=takie=właśnie=rozwiązanieK=

mrzókład=N4K=

K



OU= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=
=

Część= zdającóch= przedstawiła= niepełne= rozwiązanie= tego= zadaniaI= najczęściej= przerówając=
rozumowanie= na= etapie= przekształcania= nierównościI= na= podstawie= której= można= już= sformułować=
komentarz= uzasadniającó= przójmowanie= wółącznie= nieujemnóch= wartości= przez= wórażeniaK= gednak=
zdającó= takiego= adekwatnego= argumentu= nie= przótaczali= i= nie= formułowali= odpowiedniego= wniosku=
o=prawdziwości=tezóK=Takie=rozwiązanie=również=nie=pozwalało=na=przóznanie=zdającóm=maksómalnej=
liczbó=punktów=Eprzókład=NRK=i=przókład=NSKFK==

mrzókład=NRK=

=

mrzókład=NSK=

=

=

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

Analizując= rozwiązania= błędneI= zaprezentowane= przez= maturzóstówI= można= bóło= dostrzec= również=
takieI= w=któróch= błąd= powstawał= już= na= etapie= przekształcania= nierównościK= Tópowóm=
dla=tegorocznóch= maturzóstów= błędem= bóło= dzielenie= nierówności= przez= P= z= jednocześnie= =
popełnionóm=błędem=rachunkowóm=Eprzókład=NTKF=albo=„gubienie”=liczbó=P=Ejak=w=przókładzie=NUKFK=
mowodowało=to=na=ogół=istotne=uproszczenie=problemuK==



jatematóka= OV=

=

mrzókład=NTK=

=

mrzókład=NUK=

=

t= obu= tóch= przópadkach= błąd= popełnionó= przez= zdającóch= doprowadził= do= sótuacjiI= w= której=
zrealizowali= oni= rozumowanie= pomijające= konieczność= sprowadzenia= lewej= stronó= nierówności= =
do=sumó=kwadratu=różnicó=liczb=rzeczówistóch==a=i=b=oraz==podwojonóch=kwadratów=liczbó=a=oraz=liczbó=bI=
co=bóło=istotą=dowodu=wójściowego=twierdzenia=i=wómagało=przótoczenia=odpowiedniego=komentarza=
uzasadniającego=prawdziwość=lewej=stronó=nierównościK=

Czasem= zdającó= zamieszczali= w= arkuszach= egzaminacójnóch= takie= rozwiązaniaI= w= któróch=
rozumowanie= kończó= się= po= dwóchI= trzech= przekształceniach= tezóI= jak= w= przókładzie= NVKI=
a=wnioskowanie=o=słuszności=tezó=z=otrzómanej=przez=zdającego=nierówności=nie=jest=wcale=oczówisteK=



PM= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

mrzókład=NVK=

=

kależó= podkreślićI= że= wśród= maturzóstów= zdarzają= się= osobó= poszukujące= własnóch= sposobów=
rozwiązańI= prowadzącó= nieschematóczne= = rozumowanieK= tarto= docenić= takie= działaniaI= zwłaszcza= =
w=przópadku=zadań=postrzeganóch=przez=większość=zdającóch=jako=trudneK==

gednak= w= poniżej= zamieszczonóm= przókładzie= OMK= jożna= zauważyćI= że= zdającóI= choć= dwukrotnie=
podejmował= nieudolną= próbę= rozpatrzenia= przópadkówI= w= każdej= z= nich= popełnił= błąd= rachunkowó=
i= nie= rozważył= przópadku= zerowania= się= zmiennejK= monadto= nie= potrafił= wókorzóstać= otrzómanego=
wóniku= i=odpowiednio=go=skomentowaćK=A=wóstarczóło=stwierdzićI=że=obliczonó=wóróżnik=trójmianu=
kwadratowego= jest= ujemnóI= zatem= trójmian= kwadratowó= nie= ma= pierwiastkówK= mrzó= najwóższej=
potędze= trójmianu= kwadratowego= stoi= liczba= dodatnia= PI= zatem= lewa= strona= nierówności= przójmuje=
zawsze=wartość=dodatniąK=lznacza=toI=że=nierówność=jest=prawdziwa=dla=dowolnej=liczbó=a=i=dowolnej=
liczbó= b= różnej= od= zeraK= oozważyć= przópadek= npK= Mb = = i= stwierdzićI= że= otrzómujemó= nierówność=

OP M³a I=która=jest=prawdziwa=dla=dowolnej=liczbó=rzeczówistej=aI=bo=wórażenie=po=lewej=stronie=jest=
wielokrotnością= kwadratu= liczbóK= w= rozważonóch= dwóch= przópadków= wónikaI= że= nierówność= jest=
prawdziwa=dla=dowolnóch=rzeczówistóch=liczb=a=i=bK=

mrzókład=OMK==

=



jatematóka= PN=

Wśród= błędnóch= rozwiązańI= niestetó= nadal= bardzo= częstoI= dominowałó= takieI= w= któróch= wielu=
zdającóch=wókonówało=sprawdzanie=poprawności=nierówności=jedónie=dla=konkretnóch=wartości=liczb=
a=i=b=Eprzókład=ONKFK=

mrzókład=ONK===

=

ka= poziomie rozszerzonóm= najwięcej= trudności= tegoroczni= maturzóści= mieli= z= rozwiązaniem=
zadania=VKI= o= czóm= świadczó= niski= poziom= wókonania= tego= zadania= –= O4BK= pprawdzało= ono=
umiejętności= z= obszaru= oozumowanie= i= argumentacjaI= a= wómagało= przeprowadzenia= dowodu=
geometrócznego=dotóczącego=zależności=międzó=długościami=odcinków=w=podstawie=trójkątaK=

wdającó= przójmowali= różne= drogi= rozumowaniaI= jednak= w= przeważającej= liczbie= = korzóstali= =
z= podobieństwa= trójkątówK= wdecódowana= większość= maturzóstówI= którzó= rozwiązali= to= zadanie=
poprawnie= z= wókorzóstaniem= podobieństwaI= wskazówała= trójkątó= podobneI= powołując= się= na= cechę=
podobieństwa= EkątI= kątI= kątFI= następnie= zapisówała= stosunki= odpowiednich= bokówI= z= któróch= to=
związków=wóprowadzała=tezę=Eprzókład=OOK=i=przókład=OPKFK=

mrzókład=OOK==



PO= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=
mrzókład=OPK=

=

auża=grupa=zdającóchI= która= rozwiązała= to=zadanie=poprawnieI= korzóstała=z=przóstawania= trójkątówK=
Takie=rozwiązania=zilustrowano=przókładem=O4K=i=przókładem=ORK=

mrzókład=O4K=

=



jatematóka= PP=

=

mrzókładem=ORK=

=

kiektórzó= maturzóści= przeprowadzili= dowód= z= zastosowaniem= zależności= trógonometrócznóchK= =
lto=przókład=poprawnego=rozwiązania=z=wókorzóstaniem=takiej=drogi=rozumowaniaK=

mrzókład=OSK=

=



P4= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

Wśród= maturzóstów= poprawnie= prowadzącóch= rozumowanieI= bóli= tacóI= którzó= jednak= nie=
przeprowadzili= pełnego= rozumowaniaK= moniżej=przókład= takiego= rozwiązaniaI= w= któróm= zdającó= nie=
uzasadnił=przóstawania=trójkątów=Eprzókład=OTKFK===

mrzókład=OTK=

=

AnalogicznieI= jak= w= ocenie= rozwiązań= zadań= na= dowodzenie= z= arkusza= poziomu= podstawowegoI=
podkreślić=należóI=że=w=zadaniachI=w=któróch=trzeba=wókazać=prawdziwość=tezóI=maksómalną=liczbę=
punktów= można= otrzómać= tólko= za= rozwiązanie= zawierające= pełne= uzasadnienieK= lznacza= =
to=w=szczególnościI=że=w=zadaniu=VK=trzó=punktó=za=rozwiązanie=bółó=przóznawane=jedónie=zdającómI=
którzó=przedstawili=w=pełni=poprawne=rozumowanie=wókazówanej=prawidłowościK=

auża= grupa= maturzóstów= nie= podjęła= próbó= rozwiązania= tego= zadaniaI= a= spośród= tóchI= którzó=
próbowali=wókazać=tezęI=wielu=nie=potrafiło=poprawnie=zwerófikować=jej=prawdziwościK==

Część= zdającóch= poprawnie= rozpoczónała= rozumowanieI= jednak= w= dalszej= części= rozwiązania= albo=
przójmowała= błędne= założenia= = Eprzókład= OUKFI= albo= po= prostu= kończóła= rozwiązanieI= ponieważ= nie=
potrafiła=wókorzóstać=otrzómanóch=zależności=Eprzókład=OVKFK=



jatematóka= PR=

=

mrzókład=OUK=

=

=

wdającó= rozpoczął= dowódI= poprawnie= wskazując= trójkątó= podobneI= jednak= później= przójął= błędne=
założenieI=że=punktó= p i=T są środkami=bokówK=



PS= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

mrzókład=OVK=

=

Analogicznie= jak= na= poziomie= podstawowómI= częstóm= błędem=popełnianóm=przez= zdającóchI= = bóło=
przójmowanie= szczególnóch= założeń= o= rozważanóch= obiektach= matematócznóchK= = mrzókładem= = PMK=
ilustrujemó= oparcie= dowodu= na= nieuprawnionóm= założeniuI= że= trójkąt= ABC jest= trójkątem=
równobocznómK==

mrzókład=PMK=



jatematóka= PT=

=

fnni= zdającó= przójmowali= również= nieuprawnione= szczególne= założenieI= że= punktó= j i= k są=
środkami=boków= AC i= BC odpowiednio=Eprzókład==PNK=FK==

mrzókład=PNK=

=

Czasami= zdającó= nie= zakładali= wprost= o= położeniu= punktów= j i= k w= środkach= bokówI= =
ale=przójmowali=założenieI=że=prosta= jk =jest=równoległa=do=podstawó= AB =trójkątaK==

oównie=często=zdarzało=sięI= że=zdającó= dowodó=opierali=na= = nieprawdziwóch=zależnościach= międzó=
trójkątamiI= stwierdzającI= że= trójkątó= Apj i= BkT są= przóstająceK= Takie= rozwiązanie= prezentujemó= =
w=przókładzie=POK=

mrzókład==POK=

=



PU= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

mo= analizie= rozwiązań= zadania= VK= nasuwa= się= spostrzeżenieI= że= tegoroczni= maturzóści= nie= potrafią=
właściwie= wókorzóstać= znanóch= im= twierdzeńI= albo= rozważają= szczególne= przópadkiI= przójmując=
nieuprawnione= założenia= o= figurach= geometrócznóchK= t= swóch= rozwiązaniach= powołówali= się= =
na=twierdzeniaI=które=przó=ich=metodzie=rozwiązania=nie=miałó=zastosowaniaK==

modkreślić=należóI=że=na=poziomie=rozszerzonóm=niski=poziom=wókonania=EOTBF=ma=również=zadanie=
NNKI= w= któróm= maturzóści= musieli= wókazać= się= umiejętnością= tworzenia= strategii= rozwiązania=
niewónikającej= wprost= z= treści= zadaniaK= dłównej=przóczónó= niskiego=wóniku= należó=dopatrówać= się=
w=braku=opanowania=zagadnienia=wzajemnego=położenia=okręgów=oraz=braku=całościowej=koncepcji=
rozwiązania=zadaniaK=Analiza=poprawnóch=sposobów=rozwiązań=tego=zadania=oraz=błędów=najczęściej=
popełnianóch==przez=zdającóch=została=zamieszczona=w=części=OK=„mroblem=pod=lupą”K==

modobnie= niski= poziom= wókonania= zadania= EOUBF= ma= zadanie= NMKI= wómagające= zastosowania=
twierdzenia=sinusów=i=twierdzenia=cosinusów=do=obliczenia=obwodu=trójkątaK==

holejnóm=zadaniemI=które=sprawiło=najwięcej=kłopotów=tegorocznóm=maturzóstom=zdającóm=egzamin=
na= poziomie= rozszerzonóm= bóło= zadanie= N4KI= poziom= wókonania= tego= zadania= –= PMBK= jaturzóści=
zmierzóli=się=w=tóm=zadaniu=z=równaniem=trógonometrócznómK=

wdającóI= którzó= poprawnie= je= rozwiązaliI= w= początkowej= fazie= rozwiązania= stosowali= albo= wzór= na=
sumę= sinusów= albo= wzoró= na= sinus= sumó= oraz= różnicó= kątówK= kastępnie= najczęściej= przekształcali=

równanie= do= następującej= postaci= Nsin cos M
O

æ ö× - =ç ÷
è ø

x x i= rozwiązówali= elementarne= równania=

trógonometróczne=Eprzókład=PPK=i=P4KFK=



jatematóka= PV=

mrzókład=PPK=

=

=

wdającó=zastosował=wzór=na=sumę=sinusówI=ponadto=stwierdziłI=że=funkcja=cosinus=jest=parzóstaI=zatem=

cosE F cosE F
P P
p p

- = K= kastępnie= w= wóniku= poprawnóch= przekształceń= uzóskał= alternatówę=

elementarnóch=równań=trógonometrócznóchI=które=poprawnie=rozwiązałK==



4M= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

mrzókład=P4K=

=

=

fnni=zdającó=analogicznie=wókonówali=początkowó=etap=rozwiązaniaI=ale=dalej=stosowali=wzór=na=sinus=
kąta=podwojonegoK=Takie=poprawne=rozwiązania=ilustrujemó=przókładami=PRK=i=PSK=



jatematóka= 4N=

mrzókład=PRK=

=

wdającó= doprowadził= równanie= do= postaci= sin O sin=x x= I= a= następnie= zapisał= kątóI= dla= któróch=
wartości=funkcji= sin Ox oraz=sin x są=równeK=

mrzókład=PSK=

=

Ten= zdającó= również= zastosował= wzór= na= sinus= kąta= podwojonegoI= ale= w= następnóm= etapie=
rozwiązania= –= wzór= na= różnicę= sinusówI= doprowadzając= równanie= do= postaci= iloczónu=

POcos sin= M
O O
x x
× = =i=poprawnie=rozwiązał=równania= Pcos M I sin M

O O
x x
= = K=



4O= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=

kiektórzó= zdającó= popełniali= błąd= polegającó= na= dzieleniu= obu= stron= równania= przez= sin x = i= nie=
rozważali=przópadku= sin M=x =Eprzókład=PTK=i=PUKFK==

mrzókład=PTK=

=

mrzókład=PUK=

 

fnnóm= błędemI= często= popełnianóm= przez= zdającóchI= bóło= traktowanie= funkcji= cosinus= jako= funkcji=

nieparzóstej= i= podawanie= wartości=
NcosE F cos

P P O
p p

- = - = - I= co= w= konsekwencji= prowadziło= =

do= otrzómania= błędnego= równania= elementarnego=
Ncos M
O

x + = = Eprzókład= PVKFK



jatematóka= 4P=

=

mrzókład=PVK=

=

geszcze= innómI= ale= również= częstóm= błędem= popełnianóm= przez= zdającóchI= bół= błąd= w= stosowaniu=
wzoru= na= sumę= sinusów= –= najczęściej= zdającó= pomijali= liczbę= OK= Ten= błąd= tóm= bardziej= dziwiI= że=
poprawnó=wzór=znajduje=się=w=westawie=wóbranóch=wzorów=matematócznóchI=z=któróch=zdającó=może=
korzóstać=podczas=egzaminuK=t=przókładzie=4MK=prezentujemó=takie=błędne=rozwiązanieK=

mrzókład=4MK=



44= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

Część=zdającóchI=po=otrzómaniu=równań=elementarnóchI=podawała=tólko=rozwiązania=szczegółowe=
tóch=równańI=pomijając=część=z=wielokrotnością=kąta π =Eprzókład=4NKF=

mrzókład=4NK===

=

kiektórzó= zdającóI= którzó= podjęli= się= rozwiązania= tego= zadaniaI= popełniali= błędó= rachunkowe=
skutkujące=otrzómaniem=niepoprawnóch=równań=elementarnóch=Eprzókładó=4OK=i=4PKFK===

mrzókład=4OK=



jatematóka= 4R=

wdającó=popełnił=błąd=rachunkowó=w=obliczeniu= O
a b- =K=

 mrzókład=4PK=

=

wdającó=popełnił=błędó= rachunkowe= w=obliczeniu= O
a b- =oraz=przó= wółączaniu= liczbó=4= poza= nawiasI=

podstawił= błędną= wartość= cosinusa= kąta=
O
P
p I= wskutek= czego= jedno= z= otrzómanóch= = równań= bóło=

sprzeczneK==

w= powodu= nieczótelnóch= zapisów= i= błędnóch= interpretacji= niektórzó=zdającó= otrzómówali= równaniaI=
któróch=nie=potrafili=rozwiązać=i=nie=doprowadzali=rozwiązania=do=końca=Eprzókład=44KF=

mrzókład=44K=



4S= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=
jaturzóstom= na= poziomie= rozszerzonóm= znaczną= trudność= sprawiło= też= zadanie= optómalizacójneK= =
t=dużóm=stopniu=na= taki=wónik=wpłónął=brak=umiejętności=uzasadnianiaI=że=wartość=minimalna= jest=
wartością= najmniejsząI= wóznaczania= dziedzinó=oraz= fakt= opuszczenia= zadania= przez= wósoki=odsetek=
zdającóchK=holejna=duża=grupa=zdającóch=bóła=w=stanie=rozwiązać=tólko=jeden=z=etapów=zadaniaK=Ten=
tóp=zadania=bół=wnikliwie=omówionó=w=ubiegłóm=roku=jako=mroblem=„pod=lupą”.==

OK mroblem „pod lupą”=

wadania=wómagające=tworzenia=i=użócia=strategii=–=zagadnienia=z=geometrii=analitócznej==
=
wadanie= wómagające= użócia= lub= tworzenia= strategii= rozwiązania= funkcjonuje= w= arkuszu=
egzaminacójnóm=dla=poziomu=podstawowego=oraz=rozszerzonego=od=początku=istnienia=nowej=formułó=
egzaminuI= tjK= od= roku= OMNRK= t= poprawnóm= rozwiązaniu= zadania= wómagającego= umiejętności=
tworzenia= strategii= wóstępują= stałe= elementóW= analiza= zadania= Eokreślenie= relacji= międzó= wielkością=
poszukiwaną= a= danómiFI= ustalenie= kolejnóch= kroków= prowadzącóch= do= rozwiązania= Eułożenie=planu=
działaniaFI= realizacja= przójętej= strategii= i= werófikacja= wónikuK= Chodzi= o= toI= abó= zdającó= potrafił=
podzielić=danó=problem=na=kilka=mniejszóch=problemów=cząstkowóch=i=nadał=im=taką=strukturęI=która=
pozwoli= muI= w= wóniku= rozwiązania= kolejnóch= problemów= cząstkowóchI= rozwiązać= wójściowó=
problemK= w= tą= różnicąI= że= na= poziomie= podstawowóm= zdającó= ma= wókazać= się= umiejętnością=
stosowania= strategii= jasno= wónikającej= z= treści= zadaniaI= natomiast= na= poziomie= rozszerzonóm= ma=
zaplanować=i=wókonać=ciąg=czónności=nie=wónikającó=wprost=z=treści=zadaniaK==
=
ka= tegorocznóm= egzaminie= na= poziomie= podstawowóm= przedmiotem= rozważań= w= zadaniu= PPKI=
ze= stosunkowo= niskim= poziomem= wókonania= –= OMBI= bóło= wóznaczenie= współrzędnóch= punktu= B=
będącego= jednóm= z= końców= odcinka= ABI= gdó= dane= są= współrzędne= punktu= A= oraz= równanie=
sómetralnej= odcinka= ABK= wadanie= toI= oprócz= dowodówI= stanowiło= poważne= wózwanie= dla= wielu=
zdającóchK=moprawne=rozwiązanie=tego=zadania=wómagało=znajomości=pojęcia= sómetralnej=odcinka= i=
utworzenia= strategii= rozwiązania= zadania= wómagającej= niewielkiej= liczbó= krokówK= wdającóI= którzó=
poprawnie= rozwiązali= to= zadanieI= najczęściejW= wóznaczali= równanie= prostej= AB = jako= prostej=
prostopadłej=do=sómetralnej=o=równaniu= Pó x= =i=przechodzącej=przez=punkt= E NUINMFA = - I=następnie==
rozwiązówali= układ= równańI= w= któróm= jednóm= z= równań= bóło= równanie= sómetralnejI= a= drugim=
równanie= prostej= AB i= w= ten= sposób= obliczali= współrzędne= środka= odcinka= AB K= holejnóm=etapem=
bóło= wókorzóstanie= wzorów= na= współrzędne= środka= odcinka= i= zapisanie= układu= równań=
z=niewiadomómi= Bx i= Bó I=którego=rozwiązanie=prowadziło=do=obliczenia=współrzędnóch=punktu=BK=
=
mrzókładem==4RK==zilustrowano=takie=poprawne=rozwiązanieK=
=



jatematóka= 4T=

=

mrzókład==4RK=

=



4U= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=
=
fnnó= zdającó= zrealizował= strategię= w= początkowej= fazie= w= analogicznó= sposób= jak= w= poprzednim=
przókładzieI= jednak= po= obliczeniu= współrzędnóch= = środka= m= odcinka= AB I= skorzóstał= z= twierdzenia==
o= punktach= leżącóch= na= sómetralnej= i= zapisał= równość= odległości= punktów A = i= B od= punktu= mK=
aodatkowo= zauważaI= że= współrzędne= punktu= B= można= obliczóć= krótszóm= sposobem= korzóstając= =
z= jednokładności= o= skali= Nk = - K= Ten= zdającó= ma= świadomość= różnóch= dróg= prowadzącóch= =
do=rozwiązania=problemuK=



jatematóka= 4V=

mrzókład=4SK=

=

wdającóI= którzó= poprawnie= rozwiązali= to= zadanieI= często= na= początkowóm= etapie= rozwiązówania=
zadania= wókonówali= analogicznie= kroki= jak= w= poprzednim= przókładzieI= jednak= w= kolejnóm= etapie=
rozwiązania=obierali=inną=strategię=Eprzókład=4TKFK==

wdającóI= po= wóznaczeniu= równania= prostej AB i= obliczeniu= współrzędnóch= środka= m= odcinka= AB I=
obliczół= długość= odcinka= AB K= kastępnie= wókorzóstał= faktI= że=punkt=B= leżó= na= prostej AB i= zapisał=
równanie=z= jedną=niewiadomą= Bx I=poprawnie=je=rozwiązałI=dokonał= krótócznej=analizó=otrzómanóch=

rozwiązań=i=dla=poprawnie=wóbranego= Bx =obliczół= Bó K=



RM= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

mrzókład=4TK=

=



jatematóka= RN=

geszcze= innó=sposóbI= = często= =stosowanó=przez=zdającóchI= polegał=na= obliczeniu= odległości=punktu= A==
od= prostej= Pó x= I= wóznaczeniu= równania= prostej AB jako= prostej= prostopadłej= do= sómetralnej= =
o= równaniu= Pó x= = i= przechodzącej= przez= punkt= E NUINMFA = - = oraz= przójęciuI= że= punkt= B ==

ma=współrzędne=
NE I 4F
PB Bx x- + I=skoro=leżó=na=prostej=o=równaniu=

N 4
P

ó x= - + K==

kastępnie=zdającó=korzóstał=z=własności=sómetralnej=do=sformułowania=wnioskuI=że=punkt=B=znajduje=
się=w=takiej=samej=od=niej=odległości=jak=punkt= A I=co=prowadziło=do=otrzómania==równania=z=wartością=
bezwzględnąK= mo= rozwiązaniu= równania= zdającó= dokonał= krótócznej= ocenó= wóniku= i= stwierdziłI= =
że=jednóm=z=rozwiązań= jest= odcięta=punktu=AI=zatem=tólko=drugie=rozwiązanie= jest= odciętą=punktu=B=
i=dla=niej=wóliczół=rzędną=tego=punktu=Eprzókład==4UKFK=

mrzókład==4UK==

=



RO= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=
kiektóre= rozwiązania= zdającóchI= którzó= poprawnie= rozwiązali=zadanie=PPKI= stanowiłó=potwierdzenie=
nie= tólko= umiejętności= tworzenia= strategiiI= ale= również= tworzenia= strategii= optómalnejK= Takie=
rozwiązanie= prezentujemó= w= przókładzie= 4VKI= w= któróm= zdającó= wókazał= się= umiejętnością=
posługiwania=się=wektorami=w=rozwiązaniuK=

mrzókład=4VK=



jatematóka= RP=

=

wdającó= obliczół= współrzędne= środka= odcinka= AB = oraz= współrzędne= wektora= Ap
uuur

I= skorzóstał= =
z=twierdzenia=o=wektorach=równóchI=wókorzóstał==te=współrzędne=w=translacji=punktu=p=o=wektor= pB

uur

=
i=otrzómał żądane=współrzędne=punktu=B.=

ddzie= zatem= należó= upatrówać= przóczón= niskiego= wóniku= w= zadaniuI= które= nie= należało= do= zadań=
szczególnie= opuszczanóchI= jak= każdó= z= dowodów= w= arkuszuI= a= strategia= rozwiązania= zadania= dość=
jasno=wónikała=z=jego=treści?=lto=możliwe=odpowiedzi=na=tak=sformułowane=pótanieK=

Części= maturzóstówI= pomimo= zrozumienia= istotó= zagadnieniaI= znajomości= i= rozumienia= sómetrii=
względem= punktu= i= pojęcia= sómetralnejI= = popełnionó= błąd= rachunkowó= uniemożliwiał= otrzómanie=
poprawnóch=współrzędnóch=punktu=B=Eprzókład=RMKFK==

mrzókład=RMK=

=



R4= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=

Część= zdającóchI= sporządzała= tólko= ilustrację= graficzną= do= zadania= –= rósowali= oni= układ=
współrzędnóchI= kreślili= prostą= o= równaniu= Pó x= = i= prostą=do= niej= prostopadłąI= zaznaczali= punkt= AI=
a=następnie=podejmowali=próbę= odczótania= współrzędnóch= punktu= B= z= rósunkuK= = wrobienie= ilustracji=
zawierającej= jedónie= treść= zadania= w=formie= graficznej= nie= stanowi= na= tóle= istotnego= postępu=
w=zadaniuI=bó=przóbliżać=znacząco=rozwiązanieK==

fnnąI= dość= licznąI= grupę= zdającóch= stanowili= ciI= którzó= nie= rozumieją= pojęcia= sómetrii= względem=
prostej= i= po= przeczótaniu= treści= zadaniaI= błędnie= interpretowali= położenie= środka= odcinka= AB= jako=
punktu= EMIMF= i= przójmowaliI= że= punktó= A= i= B= są= sómetróczne= względem= tego= punktu= –= jak=
w=przókładach=RNK=i=ROK==

mrzókład=RNK=



jatematóka= RR=

mrzókład=ROK=

=

Ten=zdającóI= jak= wielu= innóchI=potrafił=poprawnie=wóznaczóć= jedónie=równanie=prostej=prostopadłej= =
do=sómetralnejK=

mrzókładem=RPK=ilustrujemó=częste=rozwiązaniaI=które=znalazłó=się=w=pracach==licznej=grupó=zdającóchK==
kie=potrafili=oni=wókorzóstać=otrzómanóch=wóników=do=dalszego=rozwiązania=i=kończóli=rozwiązanieK==

mrzókład=RPK=



RS= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=

Takie= rozwiązania= świadczą= o= braku= zrozumienia= treści= zadaniaI= a= w= szczególności= zrozumienia=
pojęcia=sómetralna=odcinkaI=czego=skutkiem=bół=brak=zaplanowania=strategii=rozwiązaniaK=

Trudnóm= zadaniem= dla= tegorocznóch= maturzóstówI= którzó= przóstąpili= do= egzaminu= maturalnego= =
z= matematóki= na= poziomie= rozszerzonómI= bóło= również= zadanie= NNK= Epoziom= wókonania= zadania= –=
OTBFK=aotóczóło=ono=wómagań=z=obszaru=Użócie=i=tworzenie=strategiiK=

Abó= rozwiązać= zadanieI= należało= opracować= strategięI= która= doprowadzi= do= wóznaczenia= wartości=
parametru= aI= dla= któróch= okręgi= o= danóch= równaniach= mają= dokładnie= jeden= punkt= wspólnóK=
moszczególne=etapó=rozwiązania=wómagałó=od=maturzóstów=umiejętności=wóznaczania=współrzędnóch=
środków=i=promieni=okręgówI=zauważenia=dwóch=przópadków=stócznościW=zewnętrznej=i=wewnętrznej==
obu=okręgów=oraz=wókorzóstania=warunków=stóczności=w=obu=przópadkach=do=wóznaczenia=wartości=
parametru=aK===

kiżej= zamieszczono= przókładowe= poprawne= rozwiązanie= zadaniaI= w= któróm= maturzósta= wóznacza=
najpierw=współrzędne=środków=i=oblicza=promienie=obu=okręgówI=podaje=dwa=przópadki=wzajemnego=
położenia= okręgów= o= dokładnie= jednóm= punkcie= wspólnómI= i= zapisuje= potrzebne= równania= i= je=
poprawnie=rozwiązujeK===

mrzókład=R4K=

=
Cześć=zdającóch=nie=przeprowadziła=wnikliwej=analizó=zadania=i=nie=rozważała=przópadku=stóczności=
wewnętrznejI=przez=co=nie=stworzóła=właściwej=strategii=rozwiązania=zadania=Eprzókład=RRKFK=



jatematóka= RT=

mrzókład=RRK=

K = =

=

kiektórzó= maturzóści= przeprowadzali= analizę= treści= zadaniaI= jednak= zapisówali= błędne= zależnościI= =
jak=zdającó=w=przókładzie=RSKI=któró=błędnie=zapisał=warunek=stóczności=wewnętrznejK==

mrzókład=RSK==



RU= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

=

=

kiemała=część= zdającóchI=którzó=poprawnie=zaplanowała=sposób=rozwiązania=zadaniaI=w=osiągnięciu=
pełnego=sukcesu=przeszkodziłó=im=braki=w=podstawowóch=umiejętnościachK=Część=zdającóch=popełniła=
błędó=już=na=początku=rozwiązania=przó=wóznaczaniu=współrzędnóch=środka=okręgu=i=konsekwentnie==
do=popełnionego=błędu=rozwiązówała=zadanie=do=końcaK=



jatematóka= RV=

=

PK tnioski i rekomendacjeW 

NK bgzamin=maturalnó=z=matematóki=na=poziomie podstawowóm=potwierdziłI=że=maturzóstom=nie=
sprawiają= trudności= zadania= sprawdzające= pojedónczeI= mało= skomplikowane= umiejętnościI=
wómagające=wókonania=jednej=lub=dwóch=czónnościK==

OK kajlepsze= wóniki= zdającó= uzóskali= w= zadaniach= zamkniętóchI= które= sprawdzałó= umiejętnościW=
wókorzóstania= = interpretacji= geometrócznej= układu= równań= pierwszego= stopnia= z= dwiema=
niewiadomómiI= wókorzóstania= wzoru= na= nJtó= wóraz= ciągu= arótmetócznego= oraz= wóznaczenia=
wartości=pozostałóch=funkcji=trógonometrócznóch=tego=samego=kąta=ostrego=znając=wartość=jednej=
z=funkcjiW=sinus=lub=cosinusK===
=

PK tzględnie=wósoki=bół=również=odsetek=zdającóchI=którzó=potrafili=badać=równoległość=prostóch==
na= podstawie= ich= równań= kierunkowóch= oraz= obliczać= prawdopodobieństwo= zdarzenia= =
z= wókorzóstaniem= = klasócznej= definicji= prawdopodobieństwa= w= prostej= sótuacjiK= Tóm= samóm=
potwierdza= się= tezaI= że= zdającó= osiągają= bardzo= dobre= wóniki= w= zadaniach= krótkichI=
wómagającóch=jedónie=zastosowania=wzorówK==
=

4K ka= poziomie= rozszerzonóm= dla= zdającóch= nie=bóło= zadań= bardzo= łatwóchI= ani= nawet= łatwóchK=
kajlepsze= wóniki= zdającó= uzóskali= w= zadaniach= sprawdzającóch= umiejętność= szkicowania=
wókresu=funkcji=z=wartością=bezwzględną=i=określania=liczbó=rozwiązań=równania=oraz=obliczania=
prawdopodobieństwa=warunkowegoK=
=

RK t= przópadku= zadań= otwartóch= na= poziomie= rozszerzonóm= najwóższe= wóniki= zdającó= uzóskali= =
za= rozwiązanie= zadaniaI= w= któróm= należało= wókazać= się= umiejętnością= zastosowania=
geometrócznej=interpretacji=pochodnej=do=wóznaczenia=równania=stócznej=do=krzówejK=
=

SK jaturzóści= lepiej= radzą= sobie= z=rozwiązaniem= zadańI= w= któróch= należó= wókorzóstać= znanó=
algorótmI= niż= z=zadaniami= wómagającómi= zaplanowania= strategii= rozwiązaniaI= modelowania=
matematócznego=czó=uzasadnieniem=postawionej=tezóK==
=

TK warówno= na= poziomie= podstawowómI= jak= i= na= poziomie= rozszerzonómI= egzamin= ujawnił= niski=
poziom= opanowania= przez= zdającóch= umiejętności= z= zakresu= geometriiI= zarówno= w= przópadku=
geometrii=płaszczóznó=EplanimetriiF=–=w=szczególności=geometrii=na=płaszczóźnie=kartezjańskiej=–=
jak=i=geometrii=przestrzennej=EstereometriiFK=aotóczó=to=głównie=zadań=rozszerzonej=odpowiedziI=
w=któróch= należało= użyć= lub= stworzóć= strategię= rozwiązaniaI= łącząc= w= spójnąI= logicznie=
uporządkowaną= całość= kilka= pojedónczóch= umiejętnościK= mrzóczón= niepowodzeń= zdającóch=
w=takich= zadaniach= należó= upatrówać= w= umiejętności= czótania= treści= zadania= ze= zrozumieniem= =
i= poprawnej= jej= interpretacjiI= któróch= to= opanowanie= umożliwia= stworzenie= całościowej= koncepcji=
rozwiązaniaK=
=

UK ka= niski= wónik= egzaminu= z= matematóki= najczęściej= znacząco= wpłówa= brak= sprawności=
rachunkowej= oraz= problemó= z= poprawnóm= wókonówaniem= obliczeń= rachunkowóchK=
t=rozwiązaniach=zadań=otwartóch=błędó=rachunkowe=są=popełniane=przez=zdającóch=na=każdóm=
etapie=rozwiązaniaI=a= te=z=nichI= które=dotóczą=początkowej=fazó=rozwiązania=zadania= nierzadko= =
w= sposób= istotnó= utrudniają= lub= wręcz= uniemożliwiają= dokończenie= rozwiązania= albo=
doprowadzają= do= otrzómania= wóników= niespełniającóch= warunków= zadaniaK= t= wóniku=
popełnianóch= błędów= zdającó= często= nie= doprowadzają= rozwiązania= do= momentuI= któró=
umożliwiłóbó= rozstrzógnięcieI= czó= zdającó= opanował= sprawdzane= umiejętności= potrzebne= do=
prawidłowego= rozwiązania= zadaniaK= jaturzóści= często= nie= potrafią= właściwie= zinterpretować=
uzóskanóch= wónikówI= a= tóm= samóm= ujawniają= brak= zrozumienia= pojęć= i= własności= obiektów=
matematócznóchK==
=

VK tóniki= egzaminu= maturalnego= wóraźnie= wskazująI= że= najwięcej= trudności= na= egzaminie=
z=matematóki= sprawiają= maturzóstom= zadania= wómagające= uzasadnienia= prawdziwości= tezóK=



SM= pprawozdanie=z=egzaminu=maturalnego=2MN9=

wadania= wómagające= przeprowadzenia= rozumowania= i= przótoczenia= poprawnej= argumentacji= =
są= znacznie=częściej= od= innóch= pomijaneI= a= wśród= tóch=zdającóchI= którzó= podejmują= próbę= ich=
rozwiązania= jest= wielu= wnioskującóch= o= prawdziwości= tezó= na= podstawie= sprawdzenia=
poprawności= dla= kilku= wóbranóch= wartościI= albo= nieuprawnionóm= przójmowaniu= szczególnóch=
założeń= o=rozważanóch= obiektach= matematócznóchK= Często= też= zdającó= pomijają= istotną= część=
rozumowania= lub= nie= podają= jakiegokolwiek= komentarza= w= kluczowóch= miejscach=
przedstawianego=uzasadnieniaK=
=

NMK Tegorocznó= egzamin= ujawnił= relatównie= niski= poziom= umiejętności= rozumienia= tekstu=
matematócznegoK= Świadczą= o= tóm= nieudane= próbó= podjęcia= rozwiązania= zadańI= gdzie= już=
w=początkowej=fazie=tworzenia=strategii=rozwiązania=zdającó=przóstępują=do=rozważania=sótuacji=
odmiennóch=od=wónikającóch=z=treści=zadańK==
=

NNK t= trakcie= procesu= kształcenia= nauczóciele= powinni= nadać= duże= znaczenie= początkowej= fazie=
rozwiązania=zadaniaI= tjK=precózójnemu= ustaleniu= istotó= rozwiązówanego=problemu= i= rozumieniu=
opisanej= sótuacjiK= jożna= ćwiczóć= z= uczniami= zmianę= sformułowania= treści= matematócznej= na=
opis= tego= samego= zagadnienia= w= innóm=ujęciu= albo= rozwiązówanie=zadańI= w=któróch=pozornie=
drobna=zmiana=w=treści=wómaga=zastosowania=rozumowania=istotnie=odmiennegoK==
=

NOK modczas= lekcji=należó=pokazówać= i=wójaśniać=alternatówne=ujęcia=zagadnieńI= które=umożliwiają=
poprawne= i= szóbkie= rozwiązanie= problemu= oraz= ćwiczóć= z= uczniami= rozwiazówanie= zadań=
różnómi= sposobamiI= ukazując= tóm= samóm= rozmaitość= strategii= rozwiązówania= problemów=
matematócznóchK=
=

NPK rmiejętność= uogólniania= i= określania= zmienności= własności= obiektów= matematócznóch= =
w= zależności= od= przójmowania= różnóch= wartości= liczbowóch= jest= niezbędna= do= prowadzenia=
prawidłowego= wnioskowaniaK= tspomniane= umiejętności= decódują= wręcz= o= możliwości=
rozwiązania= niektóróch= zadańK= t= trakcie= procesu= kształcenia= nauczóciele= powinni= stwarzać=
uczniom= więcej= okazji= do= ćwiczenia= umiejętności= analizowania= zmian= własności= obiektów=
matematócznóchI= które= są= konsekwencją= przójmowania= w= badanóch= sótuacjach= różnóch=
możliwóch=wartości=liczbowóchK=
=

N4K t= trakcie= nauki= należó= koniecznie= zwracać= uwagę= na= staranne= i= sprawne= wókonówanie=
przekształceń= i= obliczeńK= kieodzowne= jest= werófikowanie= poprawności= otrzómanego= wónikuI= =
a= w= przópadku= wóników= niezgodnóch= z= treścią= zadania= wskazówanie= i= wójaśnianie= tóch=
sprzecznościI=abó=kształtować=umiejętność= określania=obiektów=matematócznóch=wóznaczonóch=
przez=konkretne=wartości=liczboweK=
=

NRK t=nauczaniu=geometrii=należó=zwrócić=szczególną=uwagę=na=poprawną=interpretację=treści=zadań==
i=rozważanie=właściwóch=figur=geometrócznóch=oraz=ich=elementówK=
=

NSK wagadnieniom= optómalizacójnóm= warto= nadać= w= toku= edukacji= matematócznej= większe=
znaczenieK=wwiększenie= liczbó=przeanalizowanóch=różnorodnóch=przókładów=może=pozwolić=na=
pogłębioną= analizę= i= tóm= samóm= na= zrozumienie= istotó= problemuI= zwłaszcza= w= realizacji=
najbardziej= kluczowóch= etapów= rozwiązaniaI= tjK=wóznaczania= dziedzinó= funkcji= i= uzasadniania=
istnienia=wartości=największej=lub=najmniejszej=rozważanej=funkcjiK==


