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maturalnego z przedmiotmaturalnego z przedmiotóów w śściscisłłych, ych, żżeby eby 
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Każdy strach ma kilka pięter, jak pan wie. Jeden 
strach ze snu pana zerwie, a inny pana uśpi 

Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli”



Praca musi byPraca musi byćć samodzielna!samodzielna!

źródło: 
www.istockphoto.com



Egzamin maturalny (od Egzamin maturalny (od łłac. ac. maturusmaturus ––

dojrzadojrzałły) ma sprawdzay) ma sprawdzaćć „„dojrzadojrzałłoośćść””

abiturienta. Jednymi  z aspektabiturienta. Jednymi  z aspektóów w 

dojrzadojrzałłoośści sci sąą uczciwouczciwośćść i samodzielnoi samodzielnośćść. . 

Warto, by ten wyjWarto, by ten wyjąątkowy egzamin tkowy egzamin 

pozostawipozostawiłł po sobie satysfakcjpo sobie satysfakcjęę

z samodzielnie uzyskanego sukcesu.z samodzielnie uzyskanego sukcesu.



Czego siCzego sięę momożżna na egzaminie spodziewana na egzaminie spodziewaćć??

Strona internetowa CKE    www.cke.edu.pl

Strona internetowa OKE  www.oke.krakow.pl



Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej z dnia 11 wrzeEgzaminacyjnej z dnia 11 wrześśnia 2008nia 2008

WpWpłływ zmiany podstawy programowej         yw zmiany podstawy programowej         
z matematyki na przebieg egzaminz matematyki na przebieg egzaminóów w 
zewnzewnęętrznych w r. szk. 2008/2009trznych w r. szk. 2008/2009



InstrukcjaInstrukcja



•• PrzeczytaPrzeczytaćć i zrozumiei zrozumiećć temat (problem)temat (problem)

•• DobraDobraćć wwłłaaśściwe narzciwe narzęędziedzie

•• UUłłoożżyyćć plan swojego postplan swojego postęępowaniapowania

•• PrzedstawiPrzedstawićć rozwirozwiąązaniezanie

•• PodsumowaPodsumowaćć swoje dziaswoje działłaniaania

Strategia rozwiStrategia rozwiąązywania zadaniazywania zadania



PrzeczytaPrzeczytaćć i zrozumiei zrozumiećć temat (problem)temat (problem)

Nie ma mowy o Nie ma mowy o „„wstrzeleniu siwstrzeleniu sięę w kluczw klucz””
ale odpowiedale odpowiedźź koniecznie musi bykoniecznie musi byćć na na 
temat.temat.

PrzykPrzykłład zadania z chemiiad zadania z chemii



PrzeczytaPrzeczytaćć i zrozumiei zrozumiećć temat (problem)temat (problem)

Nie ma mowy o Nie ma mowy o 
„„wstrzeleniu siwstrzeleniu sięę w kluczw klucz””
ale odpowiedale odpowiedźź
koniecznie musi bykoniecznie musi byćć na na 
temat.temat.

PrzykPrzykłład zadania z chemiiad zadania z chemii



Inne poprawne odpowiedziInne poprawne odpowiedzi



DobraDobraćć wwłłaaśściwe narzciwe narzęędziedzie

Zadanie Zadanie (3 (3 pktpkt))
Opisz sposOpisz sposóób, w jaki mob, w jaki możżna dona dośświadczalnie sprawdziwiadczalnie sprawdzićć
obecnoobecnośćść skrobi w bulwach ziemniakskrobi w bulwach ziemniakóów, majw, mająąc do c do 
dyspozycji dyspozycji wodwodęę bromowbromowąą i wodny roztwi wodny roztwóór jodku r jodku 
potasupotasu..
Podaj opis sPodaj opis słłowny wykonania doowny wykonania dośświadczenia oraz wiadczenia oraz 
obserwacje dotyczobserwacje dotycząące wykrywania skrobi w bulwach ce wykrywania skrobi w bulwach 
ziemniakziemniakóów.w.
Ocenianie:Ocenianie:
Za wybZa wybóór odczynnikr odczynnikóów z podanej listy w z podanej listy –– 1 1 pktpkt
Za opis wykonania doZa opis wykonania dośświadczenia wiadczenia –– 1 1 pktpkt
Za opis obserwacji Za opis obserwacji –– 1 1 pktpkt



DobraDobraćć wwłłaaśściwe narzciwe narzęędziedzie

Opis słowny wykonania doświadczenia:
Bulwę ziemniaka należy przekroić i przekrojoną
powierzchnię ziemniaka skropić płynem Lugola.

Obserwacje: 
Powierzchnia ziemniaka zabarwi się na granatowo.

Wybrany odczynnik: płyn Lugola – odczynnik spoza 
listy 
jest to projekt innego niż w poleceniu doświadczenia
nie są oceniane pozostałe elementy zadania mimo, 
że opis wykonania i obserwacje są odpowiednie do 
wybranego odczynnika



DobraDobraćć wwłłaaśściwe narzciwe narzęędziedzie

zbudowazbudowaćć przydatny modelprzydatny model

Właściciel działki w kształcie trójkąta prostokątnego, 
o przyprostokątnych 24 metry i 32 metry, zaplanował
zlokalizowanie na niej parkingu. Parking ma mieć
kształt prostokąta, a jego usytuowanie na działce 
przedstawia rysunek:

Jakie powinny być
wymiary parkingu, by 
jego powierzchnia była 
największa?



DobraDobraćć wwłłaaśściwe narzciwe narzęędziedzie

zbudowazbudowaćć przydatny modelprzydatny model
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UUłłoożżyyćć plan swojego postplan swojego postęępowaniapowania
CzCzęęsto w pracach maturalnych sto w pracach maturalnych 
panuje chaos. Przespanuje chaos. Przesłłanki mieszajanki mieszająą
sisięę wnioskami, argumenty             wnioskami, argumenty             
z tezami. Rozwiz tezami. Rozwiąązanie zawiera zanie zawiera 
wszystko, co zdajwszystko, co zdająącemu przyjdzie cemu przyjdzie 
do gdo głłowy, rachunki sowy, rachunki sąą
wykonywane losowo wykonywane losowo –– momożże coe cośś
wyjdzie, zapisywane swyjdzie, zapisywane sąą wszystkie wszystkie 
wzory, ktwzory, któóre z danym re z danym 
zagadnieniem sizagadnieniem sięę kojarzkojarząą –– momożże e 
do czegodo czegośś sisięę przydadzprzydadząą..

źródło: www.smyki.pl



PrzedstawiPrzedstawićć rozwirozwiąązaniezanie
Ten etap bardzo czTen etap bardzo częęsto decyduje o kosto decyduje o końńcowej ocenie. Bardzo cowej ocenie. Bardzo 
dudużżo bo błęłęddóów zostaje popew zostaje popełłnionych wnionych włłaaśśnie  w momencie, gdy nie  w momencie, gdy 
zdajzdająącemu wydaje sicemu wydaje sięę, , żże wszystkie trudnoe wszystkie trudnośści w rozwici w rozwiąązaniu zaniu 
zadania juzadania jużż pokonapokonałł. Ta . Ta śświadomowiadomośćść powoduje utratpowoduje utratęę
koncentracji i czujnokoncentracji i czujnośści. ci. 

DziaDziałła tu mechanizm a tu mechanizm 
podobny do tego, ktpodobny do tego, któóry ry 
powoduje, powoduje, żże wiele e wiele 
wypadkwypadkóów drogowych w drogowych 
zdarza sizdarza sięę jujużż po po 
pokonaniu dpokonaniu dłługiej, trudnej ugiej, trudnej 
trasy, niemal trasy, niemal uu celucelu
podrpodróóżży.y.

źródło: www.kolarski.net



PodsumowaPodsumowaćć swoje dziaswoje działłaniaania
Po rozwiPo rozwiąązaniu zadania z matematyki, zaniu zadania z matematyki, 
fizyki czy chemii konieczna jest ocena fizyki czy chemii konieczna jest ocena 
wyniku, pod kwyniku, pod kąątem jego zgodnotem jego zgodnośści            ci            
z zaz załłoożżeniami oraz po prostu oceny, czy eniami oraz po prostu oceny, czy 
on jest realny.  Znana jest anegdota         on jest realny.  Znana jest anegdota         
o zdajo zdająącym egzamin z fizyki, ktcym egzamin z fizyki, któóry miary miałł
obliczyobliczyćć wiek wszechwiek wszechśświata majwiata mająąc c 
wszystkie potrzebne dane. wszystkie potrzebne dane. 

WedWedłług niego wiek wszechug niego wiek wszechśświata to 13 lat wiata to 13 lat 
ii 66 miesimiesięęcy. cy. 



ZdajZdająąc egzamin maturalny z fizyki  i chemii c egzamin maturalny z fizyki  i chemii 
nalenależży pamiy pamięętataćć o jednostce przy ostatecznym o jednostce przy ostatecznym 
wyniku liczbowym wielkowyniku liczbowym wielkośści mianowanej            ci mianowanej            
i o poprawnym zaokri o poprawnym zaokrąąglaniu wynikglaniu wynikóów w 
liczbowych (policzbowych (pośśrednich i korednich i końńcowych). Zdajcowych). Zdająący cy 
powinien stosowapowinien stosowaćć zasady zaokrzasady zaokrąąglania liczb glania liczb 
poznane na lekcjach matematyki.poznane na lekcjach matematyki.

KoKońńcowa postacowa postaćć wynikuwyniku



Jak obszerne komentarze?Jak obszerne komentarze?

Dany jest trójkąt o bokach długości  

Oblicz cosinus i sinus kąta leżącego 

naprzeciw najkrótszego boku tego trójkąta. 

2,
2
3,1



Przede wszystkim siPrzede wszystkim sięę nie banie baćć!!



Typowe rozwiTypowe rozwiąązaniezanie



Nietypowe rozwiNietypowe rozwiąązaniezanie



WykaWykażż sisięę inteligencjinteligencjąą i umieji umiejęętnotnośściciąą
„„radzenia sobieradzenia sobie””



RysowaRysowaćć, czy nie rysowa, czy nie rysowaćć? ? 

Podstawowa zasada, ktPodstawowa zasada, któórrąą kierujkierująą sisięę egzaminatorzy egzaminatorzy 
brzmi: brzmi: „„Oceniamy tylko to, o co pytamyOceniamy tylko to, o co pytamy””. . 

SzeSześścian o krawcian o krawęędzi ddzi dłługougośści  przecici  przecięęto to 

ppłłaszczyznaszczyznąą przechodzprzechodząąccąą przez przekprzez przekąątntnąą

podstawy i nachylona do ppodstawy i nachylona do płłaszczyzny podstawy aszczyzny podstawy 

pod kpod kąątem    . Sporztem    . Sporząąddźź odpowiedni rysunek. odpowiedni rysunek. 

Oblicz pole otrzymanego przekrojuOblicz pole otrzymanego przekroju
3
π

Zadanie egzaminacyjne 2005



Schemat ocenianiaSchemat oceniania



Wykonanie rysunku, Wykonanie rysunku, 
punktowanego w punktowanego w 
rozwirozwiąązaniu tego zadania, zaniu tego zadania, 
wymaga analizy wymaga analizy 

°> 8,54
3
π



W graniastosW graniastosłłupie prawidupie prawidłłowym czworokowym czworokąątnym przektnym przekąątna tna 
podstawy ma dpodstawy ma dłługougośćść 8 cm 8 cm ii tworzytworzy z przekz przekąątna tna śściany bocznej,   ciany bocznej,   
z ktz któórrąą ma wspma wspóólny wierzcholny wierzchołłek kek kąąt, ktt, któórego cosinus jest rrego cosinus jest róówny   . wny   . 
Oblicz objOblicz objęętotośćść i pole powierzchni cai pole powierzchni całłkowitej tego graniastoskowitej tego graniastosłłupa.upa.

3
2

Zadanie egzaminacyjne 2006

Schemat ocenianiaSchemat oceniania



JeJeżżeli braknie nam miejsca na zapisanie rozwieli braknie nam miejsca na zapisanie rozwiąązania zania 
momożżemy dokoemy dokońńczyczyćć rozwirozwiąązanie w wybranym wolnym zanie w wybranym wolnym 
miejscu arkusza, ale egzaminator musi otrzymamiejscu arkusza, ale egzaminator musi otrzymaćć
czytelnczytelnąą informacjinformacjęę o tym fakcie. Moo tym fakcie. Możże ona wygle ona wygląądadaćć
na przykna przykłład tak: ad tak: „„dokodokońńczenie rozwiczenie rozwiąązania zadania 4 zania zadania 4 
zapisane zostazapisane zostałło w brudnopisieo w brudnopisie””, a w brudnopisie       , a w brudnopisie       
w odpowiednim miejscu zapis w odpowiednim miejscu zapis „„ dalszy cidalszy ciąąg g 
rozwirozwiąązania zadania 4zania zadania 4””. Egzaminator nie mo. Egzaminator nie możże            e            
z wz włłasnej inicjatywy oceniaasnej inicjatywy oceniaćć zapiszapisóów ani brudnopisie w ani brudnopisie 
ani gdziekolwiek indziej niani gdziekolwiek indziej niżż pod tematem zadania.pod tematem zadania.



JeJeżżeli zdajeli zdająący przedstawi dwa rozwicy przedstawi dwa rozwiąązania lub zania lub 

fragmenty rozwifragmenty rozwiąązazańń, jedno b, jedno błęłędne a drugie dne a drugie 

poprawne, to punktpoprawne, to punktóów nie otrzymuje. Koniecznie w nie otrzymuje. Koniecznie 

trzeba o tym pamitrzeba o tym pamięętataćć, gdy na przyk, gdy na przykłład odkryjemy, ad odkryjemy, 

żże popee popełłniliniliśśmy bmy błąłąd. Rozwid. Rozwiąązujemy zadanie od zujemy zadanie od 

poczpocząątku, ale gdy zapomnimy skretku, ale gdy zapomnimy skreśślilićć pierwszpierwsząą

(b(błęłędndnąą) wersj) wersjęę, to nasz wysi, to nasz wysiłłek poszedek poszedłł na darmo.na darmo.



Tablice i zestawy wzorTablice i zestawy wzoróóww

Karta wybranych tablic chemicznych               Karta wybranych tablic chemicznych               
(2 strony).(2 strony).

Karta wybranych wzorKarta wybranych wzoróów i staw i stałłych fizycznych ych fizycznych 
(2 strony).(2 strony).

Zestaw wybranych wzorZestaw wybranych wzoróów matematycznych            w matematycznych            
(19 stron).(19 stron).



Uczenie matematyki i innych przedmiotUczenie matematyki i innych przedmiotóów w 
śściscisłłych jest podobne do uczenia jazdy na ych jest podobne do uczenia jazdy na 

rowerze lub prowerze lub płływania. Nauczyciel moywania. Nauczyciel możże e 
zademonstrowazademonstrowaćć podstawowe techniki, pompodstawowe techniki, pomóóc c 

utrzymautrzymaćć rróównowagwnowagęę lub utrzymalub utrzymaćć sisięę na na 
wodzie, jednak to uczewodzie, jednak to uczeńń musi sam poczumusi sam poczućć, , żże e 
jedzie lub pjedzie lub płłynie, ynie, żże sam rozwie sam rozwiąązuje zadania i zuje zadania i 

problemy.problemy.


