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WSTĘP 
 Grupa przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zdawanych pisemnie przez 
maturzystów obejmuje biologię, chemię, fizykę i astronomię, geografię, informatykę oraz 
matematykę. Informatykę można zdawać jedynie na poziomie rozszerzonym, jako przedmiot 
dodatkowy∗. W przypadku wszystkich pozostałych przedmiotów zdający mógł wybrać 
poziom egzaminu: podstawowy albo rozszerzony. Mógł też wybrać status egzaminu: 
obowiązkowy albo dodatkowy.  

Dla każdego przedmiotu i poziomu zdawania przygotowano różne rodzaje arkuszy 
egzaminacyjnych: standardowy (dla większości zdających), arkusz dla osób słabo widzących 
(wielkość czcionki 16 pkt) i arkusz dla osób niewidomych. Absolwentom klas dwujęzycznych 
oferowano też arkusze w drugim języku nauczania (angielskim, francuskim, niemieckim  
i hiszpańskim). Arkusze pisemnego egzaminu maturalnego z maja 2008 r. są dostępne 
na stronach internetowych komisji egzaminacyjnych i stronach portali zajmujących się 
problematyką edukacyjną. 

Prezentowane w tym tomie komentarze na temat osiągnięć maturzystów 
rozwiązujących zadania zawarte w arkuszach standardowych dotyczą całej populacji 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zdających w maju 2008 roku, niezależnie od statusu 
egzaminu (obowiązkowy/dodatkowy), typu szkoły (liceum ogólnokształcące, liceum 
profilowane, liceum uzupełniające, technikum, technikum uzupełniające) oraz roku 
ukończenia szkoły. 
 Zaprezentowany tu opis osiągnięć maturzystów rozwiązujących dane zadanie 
egzaminacyjne obejmuje listę sprawdzanych umiejętności, wskaźnik łatwości zadania 
(określający stopień opanowania sprawdzanych umiejętności), listę typowych poprawnych 
odpowiedzi i najczęściej powtarzających się błędów w rozwiązaniach zadań oraz komentarz 
dotyczący m.in. możliwych przyczyn tych błędów.  

Sprawdzane umiejętności 
Tematyka zadań egzaminacyjnych grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  

obejmowała większość treści zawartych w podstawach programowych. W arkuszach 
egzaminacyjnych umieszczono takie zadania, których rozwiązanie mogło pomóc 
w oszacowaniu stopnia opanowania przez maturzystę wiadomości i umiejętności z trzech 
obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych: 

I. Wiadomości i rozumienie: zdający zna, rozumie i stosuje terminy, pojęcia i prawa, 
przedstawia oraz wyjaśnia procesy i zjawiska. 

II. Korzystanie z informacji: zdający wykorzystuje i przetwarza informacje. 

III. Tworzenie informacji: zdający rozwiązuje problemy i interpretuje informacje. 
 
Szczegółowy opis wymagań egzaminacyjnych można znaleźć w informatorach o egzaminie 
maturalnym (www.cke.edu.pl). Opis każdego z prezentowanych tu zadań egzaminacyjnych 
zawiera wykaz sprawdzanych wiadomości i umiejętności ze wskazaniem obszaru i numeru 
wymagań egzaminacyjnych.  

 

                                                 
∗ Od roku 2008/2009 informatyka zostanie włączona do kanonu przedmiotów obowiązkowych 
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Wskaźnik rozwiązywalności zadania 
W tegorocznym komentarzu do zadań maturalnych osiągnięcia uczniów będziemy 

opisywać poprzez wskaźnik rozwiązywalności zadania. Wskaźnik ten przekazuje informację 
o średniej liczbie punktów zdobytych przez rozwiązujących to zadanie, z tym, że średnia 
wyrażona jest w procentach, np. gdyby wszyscy zdający rozwiązali dane zadanie 
na maksymalną liczbę punktów, to jego wskaźnik rozwiązywalności wynosiłby 100%. 

Dla każdego zadania maturalnego, jeszcze przed egzaminem, określono maksymalną 
liczbę punktów, jaką można uzyskać za jego prawidłowe rozwiązanie. Liczbę tę podano 
w arkuszu egzaminacyjnym. Po egzaminie ustalono, ilu maturzystów  w Polsce rozwiązywało 
dane zadanie i ile punktów  otrzymali zdający. Następnie obliczono średnią uzyskaną przez 
piszących. Średnia ta wyrażona w procentach maksymalnej wartości przekazuje informację 
o stopniu opanowania sprawdzanej wiedzy przez rozwiązujących to zadanie, 
np. rozwiązywalność zadania równa 57% oznacza, że zdający otrzymali średnio 
57% maksymalnego wyniku przewidzianego za rozwiązanie tego zadania.  

Tak opisane osiągnięcia uczniów zdających egzamin maturalny powinny dostarczać 
cennej informacji szkole i nauczycielowi o tym, jaka wiedza z jakiego przedmiotu została 
opanowane satysfakcjonująco, a jaka nie została opanowana. Informacje przekazane 
we wskaźniku rozwiązywalności zadania traktowane diagnostycznie pozwolą zmodyfikować 
nauczycielski plan nauczania i przygotowania maturzystów do egzaminu w 2009 roku, 
natomiast maturzystom z 2008 roku pozwolą objąć refleksją swoje mocne i słabe strony. 

Lista typowych poprawnych odpowiedzi i najczęściej powtarzających się błędów  
w rozwiązaniach  
Przykłady prawidłowych odpowiedzi do zadań maturalnych opublikowano w dniu egzaminu 
na stronach internetowych CKE. Przygotowano też obszerny katalog możliwych odpowiedzi 
wraz z zaleceniami dotyczącymi ich oceniania. Egzaminatorzy oceniający prace maturalne 
znacznie poszerzyli ten katalog. Sposób oceny każdego nowego typu odpowiedzi 
konsultowano z koordynatorami CKE. 
 Nie było możliwe zaprezentowanie w tym tomie całej gamy możliwych odpowiedzi 
maturzystów. Opisano więc w dużym skrócie odpowiedzi najczęstsze i najbardziej typowe 
(poprawne i niepoprawne). Jest to próba syntezy uwag zbieranych od przewodniczących 
zespołów egzaminatorów, weryfikatorów i koordynatorów oceniania z okręgowych komisji 
egzaminacyjnych. 

Komentarze 
Komentarze dołączone do każdego z zadań egzaminacyjnych należy traktować przede 
wszystkim jako punkt wyjścia do debaty na temat osiągnięć maturzystów związanych 
z umiejętnościami sprawdzanymi przez dane zadanie. 
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Małgorzata Jagiełło 
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prof. dr hab. Krzysztof Spalik 
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WSTĘP 
 

Egzamin maturalny z biologii odbył się w całym kraju 12 maja 2008 r. i miał formę 
pisemną. Maturzyści mogli wybrać biologię jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy. 

Biologia jako przedmiotu obowiązkowy mogła być zdawana na poziomie 
podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. 

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 
egzaminacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce; 
zadania egzaminacyjne obejmowały zakres wymagań dla poziomu podstawowego. 

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 150 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 
egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności zastosowania poznanych metod 
do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań dla poziomu 
rozszerzonego. 

Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% punktów możliwych 
do zdobycia na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym. 

Zdający, którzy wybrali biologię jako przedmiot dodatkowy, zdawali egzamin na 
poziomie rozszerzonym, rozwiązując ten sam arkusz, co absolwenci zdający przedmiot 
obowiązkowy. Dla przedmiotu zdawanego jako dodatkowy nie określono progu zaliczenia. 

Na świadectwie wyniki egzaminu zarówno obowiązkowego, jak i dodatkowego 
zostały zapisane w skali procentowej. 
 
 

OPIS ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH 
 

Arkusze egzaminacyjne opracowano dla dwóch poziomów wymagań: 
− podstawowego, 
− rozszerzonego. 

Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych: 
− pozwalały wykazać się znajomością, rozumieniem i stosowaniem terminów i pojęć, 
− sprawdzały umiejętność przedstawiania i wyjaśniania procesów i zjawisk, 
− sprawdzały umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, ich selekcji i analizy 

oraz interpretacji,  
− sprawdzały umiejętność planowania eksperymentów, przewidywania obserwacji 

i formułowania wniosków. 
 

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na egzaminie z biologii w maju 2008 roku 
opublikowane są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
(www.cke.edu.pl). 
 
 

Arkusz egzaminacyjny dla poziomu podstawowego 
 

Arkusz zawierał 30 zadań, w tym 21 otwartych i 9 zamkniętych. Wśród zadań 
otwartych dominowały zadania krótkiej odpowiedzi, a wśród zamkniętych zadania 
wielokrotnego wyboru. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było otrzymać łącznie 50 
punktów. 
Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności opisane w standardach wymagań 
egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego. 
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Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzały wiadomości i umiejętności z zakresu 
treści podstawy programowej: 

− organizm człowieka jako zintegrowana całość i prawidłowe jego funkcjonowanie,  
− odżywianie się człowieka, 
− elementy genetyki człowieka,  
− elementy ekologii i ochrony środowiska.  

Tematyka zadań egzaminacyjnych w arkuszu obejmowała większość treści 
z podstawy programowej, najliczniej były reprezentowane zadania dotyczące organizmu 
człowieka jako zintegrowanej całości i prawidłowego jego funkcjonowania. 

Najwięcej punktów za rozwiązanie zadań zdający mogli otrzymać z obszaru standardu 
I Wiadomości i rozumienie 50% punktów (25 pkt), 24% punktów (12 pkt) można było 
uzyskać za rozwiązanie zadań z obszaru standardu II Korzystanie z informacji, a pozostałe 
26% punktów (13 pkt) za rozwiązanie zadań z obszaru standardu III Tworzenie informacji.  
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Opis zadań egzaminacyjnych. Sprawdzane umiejętności, typowe odpowiedzi i uwagi 
do rozwiązań maturzystów. 
 
Zadanie 1. (2 pkt) 
Białka są związkami wielkocząsteczkowymi, które odgrywają ważną rolę w procesach 
wzrostu, rozwoju i codziennego funkcjonowania organizmu człowieka. 
 
Oceń prawdziwość zamieszczonych w tabeli stwierdzeń, wpisując w odpowiednich 
miejscach literę P (prawda) lub literę F (fałsz). 

 

Sprawdzane umiejętności 
Opisywanie cech makrocząsteczek na przykładzie białek – standard I 1) c) 2). 

Rozwiązywalność zadania 
70% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
1. – P;  2 – F;  3 – P;  4 – F. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędne odpowiedzi występowały najczęściej w punkcie 4 oraz 2 i 3. 

Komentarz 
Stosunkowo najmniej problemów stwarzało stwierdzenie 1, gdzie większość zdających 
oceniła, że jest ono prawdziwe, pozostałe odpowiedzi były już bardzo różne, wskazując na 
braki w wiadomościach na temat roli białek w organizmie człowieka. 

 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Skóra zbudowana jest z naskórka i skóry właściwej. Naskórek utworzony jest przez nabłonek 
wielowarstwowy płaski. Komórki naskórka nieustannie powstają, rogowacieją, obumierają 
i ulegają złuszczaniu. W warstwie podstawnej naskórka znajdują się melanocyty, które 
produkują melaniny – barwniki, od nagromadzenia których zależy barwa skóry. Melaniny 
pochłaniają również część promieniowania UV, stanowiąc filtr promieniowania w skórze. 
Pod wpływem promieniowania słonecznego w warstwie podstawnej naskórka jest 
produkowana witamina D3. Tak zbudowany naskórek chroni organizm przed działaniem 
wielu czynników zewnętrznych. 
 
a) Podaj przykłady dwóch różnych czynników zewnętrznych, przed których 

szkodliwym działaniem chroni nas naskórek. 

  P / F

1. Enzymy to białka ułatwiające zachodzenie procesów biochemicznych 
w organizmie. 

 

2. Wszystkie hormony są białkami.  

3. Przeciwciała uczestniczą w procesach obrony organizmu przed 
antygenami. 

 

4. Białka nie pełnią w organizmach funkcji transportującej.  
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b) Wyjaśnij, dlaczego ciemne zabarwienie skóry, np. u Afroamerykanów zamieszkałych 
w północnych stanach USA, może mieć negatywny wpływ na syntezę witaminy D3 
w naskórku. 

Sprawdzane umiejętności 
a) Określanie czynników zewnętrznych, przed których działaniem może chronić naskórek – 

standard I 3) c) 7). 
b) Wyjaśnianie zależności przyczynowo-skutkowych między prezentowanymi informacjami 

– standard III 2) a). 

Rozwiązywalność zadania 
33% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) promieniowanie UV, wysoka lub niska temperatura, bakterie, wirusy. 
b) Zawarte w skórze tych ludzi duże ilości melaniny pochłaniają promieniowanie UV, 

co, przy stosunkowo małym na tych obszarach natężeniu światła, może doprowadzić do 
zmniejszenia syntezy witaminy D3 w ich skórze. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) otarcie, skaleczenie, poparzenie, odmrożenie, kurz, brud. 
b)  
− Zabarwienie skóry Afroamerykanów powoduje, że skóra zawiera dużo melaniny, 

pochłania promienie słoneczne i tym samym utrudnia syntezę witaminy D3. 
− Witamina D3 jest produkowana dzięki promieniowaniu słonecznemu. U człowieka 

o ciemnej skórze potrzeba do tego procesu więcej promieniowania UV, natomiast 
w północnych stanach USA nie ma odpowiedniej ilości tego promieniowania. 

Komentarz 
a) Najczęściej mylono skutek, jakim jest wskazanie np. oparzenia z jego przyczyną, czyli 

wysoką temperaturą. 
b) Wiele odpowiedzi było albo nie na temat np. „Ich skóra jest ciemna i nie musi się bronić 

przed słońcem i promieniowaniem UV.” albo z błędami merytorycznymi, np.: „Ciemne 
zabarwienie skóry u Afroamerykanów może mieć negatywny wpływ gdyż witamina D3 
pochłania duże ilości promieni UV co jest szkodliwe dla skóry”, albo były one niepełne, 
ponieważ nie był w nich wykazywany pełny związek przyczynowo-skutkowy między 
niskim natężeniem światła, ilością melaniny w skórze i wpływem obu tych czynników 
na syntezę witaminy D3 w skórze. 

 
Zadanie 3. (2 pkt) 
Na schematach przedstawiono działanie mięśni ramienia człowieka. 
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a) Podaj, który z przedstawionych wyżej mięśni jest prostownikiem. 
b) Opisz, w jaki sposób po wykonaniu ruchu przez dowolny z tych mięśni kończyna 

może wrócić do położenia (stanu) wyjściowego. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Odczytywanie informacji przedstawionych w formie schematu. Redagowanie poprawnego 
merytorycznie opisu przedstawionego w innej formie procesu – standard II 1) b). 

Rozwiązywalność zadania 
48% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Mięsień trójgłowy (ramienia) jest prostownikiem. 
b) Skurcz mięśnia dwugłowego powoduje zginanie ręki w łokciu. Kończyna może wrócić 

do położenia wyjściowego, jeżeli skurczy się mięsień antagonistyczny, czyli mięsień 
trójgłowy. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) mięsień dwugłowy, odwodziciel. 
b)  
− Kiedy podnosimy rękę jeden mięsień się kurczy a drugi rozkurcza. 
− Mięśnie dwugłowe i trójgłowe działają antagonistycznie, czyli kiedy jeden zgina 

kończynę to drugi ją prostuje. 
− Kończyna po wykonaniu ruchu przez któryś z tych mięśni może powrócić do położenia 

wyjściowego. 

Komentarz 
Zadanie w większości było poprawnie rozwiązywane w podpunkcie a) Natomiast wielu 
zdającym trudność sprawił opis działania mięśni w przypadku odpowiedzi do podpunktu b). 
Najczęściej udzielano odpowiedzi niepełnych, w których nie było wiadomo jak się nazywają 
kurczące się mięśnie i odpowiedzi zawierających błędy merytoryczne. W odpowiedziach 
tych zdający nie odnosili się do antagonistycznego działania mięśni. W wielu 
wypowiedziach używano niepoprawnej terminologii biologicznej, np. odwodziciel, 
przywodziciel, mięśnie pracują, ręka zgina się, ramię zgina się, miesień się rozkurcza. 

 
 
Zadanie 4. (2 pkt) 
Około 40. roku życia człowieka rozpoczyna się wyraźny spadek masy kości, ponieważ procesy 
usuwania obumierającej, starszej tkanki kostnej (resorpcja) przeważają nad procesami 
tworzenia nowej tkanki. Prowadzi to do zmniejszenia gęstości i wytrzymałości kości (tracimy 
w ten sposób około 0,5%–1,0% minerałów rocznie). Dodatkowym czynnikiem zmniejszającym 
wytrzymałość kości jest osteoporoza. W przebiegu osteoporozy ubytek minerałów może 
wynosić 2,0%–5,0% rocznie i więcej. Zmniejszenie masy kostnej przejawia się większą 
łamliwością kości. 
 
Podaj przykłady dwóch działań, które powinien podjąć człowiek, aby zabezpieczyć się 
przed niekorzystnymi zmianami w tkance kostnej oraz uzasadnij znaczenie każdego 
z nich. 
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Sprawdzane umiejętności 
Opisywanie możliwego do realizacji sposobu działania, przewidywanie skutków działań – 
standard III 1) b). 

Rozwiązywalność zadania 
43% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Dostarczanie organizmowi odpowiednich ilości wapnia w pożywieniu, np.: produktów 

mlecznych, gdyż jest on odpowiedzialny za prawidłową budowę kości. 
− Rozsądne opalanie się, które sprzyja zwiększeniu się w organizmie poziomu witaminy 

D3, dzięki której proces wbudowywania wapnia w tkankę kostną przebiega sprawniej. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Spożywanie pokarmów takich jak mleko i produkty mleczne. 
− Spożywanie witaminy D3 wzmacniającej kości. 
− Przyjmowanie lekarstw zawierających wapń i witaminę D3. 
− Właściwa dieta i aktywny tryb życia. 

Komentarz 
Wielu zdających nie potrafiło podać obu trafnych przykładów. Często jeden z nich był 
prawidłowy a drugi już nie. Błędne przykłady wynikały albo z niezrozumienia polecenia, 
szczególnie gdy zdający odwoływał się do przyjmowania środków farmakologicznych lub 
wykonywania ćwiczeń przez osoby już chore na osteoporozę. Wiele odpowiedzi było 
niepełnych, niedokończonych bez podania wpływu proponowanego działania na zmiany 
w kościach lub tkance kostnej. Zdarzały się też błędy merytoryczne, szczególnie dotyczące 
roli witaminy D3 lub błędy stylistyczne z niewłaściwie używaną terminologią biologiczną 
mające wpływ na merytoryczną stronę wypowiedzi. 

 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Układ grupowy Rh stanowią trzy pary antygenów, z których największe znaczenie ma antygen 
D. Krew charakteryzującą się obecnością antygenu D w błonach erytrocytów oznacza się 
Rh+, a przy braku tego antygenu Rh–. Niezgodność antygenowa między matką a płodem 
dotycząca antygenu D może stanowić przyczynę konfliktu serologicznego (prowadzącego 
do hemolitycznej choroby noworodków). 

W tabeli przedstawiono cztery przypadki układów grupowych Rh matki i płodu. 

 
Grupy krwi  
matki płodu 

A. 
B. 
C. 
D. 

Rh– 
Rh+ 
Rh+ 
Rh– 

Rh+ 
Rh– 
Rh+ 
Rh– 

 
Wśród przedstawionych w tabeli przypadków (A–D) zaznacz ten, który może 
doprowadzić do konfliktu serologicznego.  
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Sprawdzane umiejętności 
Porównywanie i selekcjonowanie informacji dotyczących konfliktu serologicznego – standard 
II 2) a). 

Rozwiązywalność zadania 
39% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Odpowiedź A / Rh– i Rh+. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedź B lub jednocześnie A i B, również B i C. 

Komentarz 
Odpowiedzi zdających świadczą o braku wiedzy na ten temat i jednocześnie o braku 
umiejętności wykorzystania podanej w zadaniu informacji; zaznaczenia odpowiedzi są dość 
przypadkowe. 

 
Zadanie 6. (1 pkt) 
Serce poza organizmem zmarłego w wyniku wypadku człowieka kurczy się jeszcze przez wiele 
godzin, jeżeli jest przechowywane w płynie fizjologicznym bogatym w tlen i o odpowiednim 
składzie chemicznym.  
 
Podaj, jak można tę właściwość serca wykorzystać w medycynie. Odpowiedź uzasadnij. 
 
Sprawdzane umiejętności  
Objaśnianie i komentowanie informacji dotyczących specyficznych właściwości mięśnia 
sercowego – standard III 2) a). 

Rozwiązywalność zadania 
40% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Można tę właściwość wykorzystać przy przeszczepach serca, ponieważ serce pozostaje 

żywe i zdolne jest do działania poza organizmem dawcy. 
− Można wykorzystać do przeszczepu, mając czas na przewiezienie serca w odległe 

miejsce. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Niepełne odpowiedzi 
− Do przeszczepu, ponieważ takie serce potrafi się przyjąć w innym organizmie. 
− Takie serce można przeszczepić innemu człowiekowi, który ma poważną wadę serca 

i jego życie jest zagrożone. 

Komentarz 
Zadanie okazało się trudne dla zdających, gdyż najczęściej ich odpowiedzi były niepełne 
ograniczające się do określenia sposobu wykorzystania opisanej właściwości serca, czyli 
„do przeszczepu”, często z uzasadnieniem emocjonalnym: „aby kogoś uratować”. W wielu 
odpowiedziach brak trafnego uzasadnienia; prawdopodobnie zdający nie zrozumieli 
polecenia. 
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Zadanie 7. (2 pkt) 
W tabeli przedstawiono procentową zawartość tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu 
wdychanym i w powietrzu wydychanym. 
 

Zawartość w powietrzu (%) Gaz wdychanym wydychanym
Tlen 21,00 16,50 
Dwutlenek węgla   0,04   4,00 

 
Na podstawie danych z tabeli, określ kierunki przenikania O2 i CO2 w trakcie wymiany 
gazowej między pęcherzykami płucnymi a krwią w naczyniach krwionośnych.  
 
Sprawdzane umiejętności 
Redagowanie poprawnego merytorycznie opisu na podstawie danych przedstawionych 
w tabeli – standard II 3) b). 

Rozwiązywalność zadania 
42% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
1. Tlen przemieszcza się z powietrza w pęcherzykach płucnych do krwi w naczyniach 

włosowatych pęcherzyków płucnych. 
2. Dwutlenek węgla przemieszcza się z krwi w naczyniach krwionośnych do pęcherzyków 

płucnych. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Opisywanie danych z tabeli: 
Przy wdechu pobieramy mało CO2, zaś przy wydechu wydychamy go dużo więcej. 
Całkowicie błędne odpowiedzi: 
Wdychany tlen dostaje się do krwi, która go transportuje do pęcherzyków płucnych. 

Komentarz 
W odpowiedzi należało określić na podstawie danych z tabeli kierunek transportu tlenu 
i CO2 podczas wymiany gazowej zewnętrznej, chociaż można udzielić prawidłowej 
odpowiedzi bez danych. Niektórzy ze zdających wykazali w swoich odpowiedziach 
całkowity brak wiedzy, logicznego myślenia i umiejętności korzystania z informacji. 

 
Zadanie 8. (1 pkt) 
Tlenek węgla (czad) dostając się do organizmu człowieka tworzy z hemoglobiną względnie 
trwały związek. Źródłem czadu mogą być spaliny i dym papierosowy. 
 
Uzasadnij opinię, że ludzie palący papierosy mogą być mniej wydolni fizycznie, 
niż niepalący. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Uzasadnianie opinii na podstawie analizy informacji przedstawionych w tekście – standard 
III 3) a). 

Rozwiązywalność zadania 
9% 
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Czad łącząc się z hemoglobiną nie pozwala na przyłączenie tlenu (do hemoglobiny), 

organizm jest mniej dotleniony i wytwarza mniej energii. 
− Zablokowana przez tlenek węgla hemoglobina nie doprowadza odpowiedniej ilości tlenu 

do mięśni, co powoduje mniejszą wydolność w pracy mięśni. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedzi zbyt ogólne, niepełne, bez związku przyczyno-skutkowego między 
niedotlenieniem a wydolnością organizmu. 
− Dym przedostaje się do krwi, zanieczyszcza krew, jak również osadza się i krąży 

po płucach”. 
− Papieros sprawia, że zatruwamy cały organizm. 
− Organizm palącego dostaje mniej tlenu, a organizm im więcej tlenu dostaje, tym większa 

jego wydolność. 

Komentarz 
W odpowiedzi należało uwzględnić związek przyczynowo-skutkowy miedzy 
niedotlenieniem organizmu spowodowanym zablokowaniem hemoglobiny przez CO 
a wydolnością fizyczną organizmu, czyli napisać, że organizm niedotleniony wytwarza 
mniej energii albo mięśnie są niewydolne z tego powodu. Niestety udawało się to tylko 
niektórym zdającym. Większość udzielała odpowiedzi niepełnych, ogólnych lub błędnych. 

 
Zadanie 9. (1 pkt)  
W tabeli przedstawiono ilość niektórych składników przesączu kłębkowego filtrowanych 
w nerkach zdrowego człowieka w ciągu 24 godzin, w porównaniu z ilością  tych składników 
wydalonych w ciągu doby w moczu ostatecznym. 
 

Składniki Ilość składników 
filtrowanych 

Ilość składników wydalonych 
z moczem 

woda 
sód 
wapń 
potas 
glukoza 
aminokwasy
mocznik 

180,0 l 
600,0 g 
    9,0 g 
  35,0 g 
200,0 g 
  65,0 g 
  60,0 g 

   1,5 l 
  4,0 g 
  0,2 g 
  3,0 g 
  0,0 g 
  2,0 g 
35,0 g 

 
Wypisz z tabeli nazwę tego składnika przesączu kłębkowego, który nie powinien, 
ale czasem (w wyniku choroby) może pojawić się w moczu ostatecznym. Podaj nazwę 
choroby, na którą może wskazywać obecność tego składnika w moczu ostatecznym. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Określanie składu moczu ostatecznego i wskazywanie zagrożeń spowodowanych jego 
zmianą – standard I 4) a) 11). 

Rozwiązywalność zadania 
46% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Składnik – glukoza. Choroba – cukrzyca. 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
− Nieprawidłowo wybrane składniki moczu: mocznik, wapń, potas, aminokwasy, sód.  
− Błędne lub nieprecyzyjne przykłady chorób: niewydolność nerek, choroby nerek, 

zapalenie dróg moczowych, moczówka prosta, anemia, białaczka, żółtaczka, 
osteoporoza, gruźlica, zatrucie pokarmowe, odwodnienie, prostata. 

− Podanie objawów zamiast nazwy choroby: cukromocz, białkomocz.  

Komentarz 
Zdający w odpowiedziach popełniali błędy wynikające z niedostatecznej wiedzy oraz braku 
umiejętności analizowania danych przedstawionych w postaci zapisu tabelarycznego. 
Występowały odpowiedzi, w których oba elementy: nazwa składnika i nazwa choroby były 
błędne oraz takie, w których jeden element był poprawny, a drugi nieprawidłowy – w obu 
przypadkach zdający nie uzyskiwali punktu. 

 
Zadanie 10. (3 pkt)  
Zaburzenia gospodarki wodnej w organizmie można postrzegać jako problemy związane 
z niedoborem lub z nadmiarem wody (odwodnienie lub przewodnienie). Zarówno niedobór, 
jak i nadmierne gromadzenie się płynów w organizmie człowieka, może stanowić zagrożenie 
dla życia.  
 
a) Podaj przykłady dwóch grup wiekowych, dla których zaburzenia gospodarki wodnej 

są najbardziej groźne. 
b) Podaj dwie przyczyny prowadzące do niedoboru płynów ustrojowych (których 

głównym składnikiem jest woda) w organizmie człowieka. 
 
Sprawdzane umiejętności 
a) Podawanie przykładów grup wiekowych najbardziej narażonych na negatywny wpływ 

zaburzeń gospodarki wodnej – standard I 4) a) 11). 
b) Określanie przyczyn niedoboru płynów ustrojowych w organizmie człowieka – standard 

I 4) a) 11). 

Rozwiązywalność zadania 
46% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) 
1. noworodki / niemowlęta / małe dzieci / 0-3 lata 
2. osoby w podeszłym wieku / osoby starsze / powyżej 60 roku życia. 
b) Przykłady przyczyn: 
− spożywanie zbyt małych ilości płynów / zmniejszenie spożycia wody przez chorych, 

nieprzytomnych / chorych z zaburzeniami połykania/przez osoby starsze, 
− intensywne pocenie się przy dużym wysiłku fizycznym, 
− biegunki/wymioty (zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci), 
− gorączka (zwiększona potliwość, wzmożone oddychanie), 
− zwiększone wydalanie moczu (w wyniku cukrzycy, niewydolności nerek, 

przedawkowania leków moczopędnych), 
− utrata krwi/krwotok, 
− rozległe oparzenia, 
− niski poziom wazopresyny. 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
a) Dzieci, młodzież, 1-16 lat, 0-18 lat, 35-50 lat, 50-60, 60-80, 15-25, od 50 lat, w okresie 

dojrzewania, wiek średni, przekwitanie płci męskiej i żeńskiej, osoby w wieku 
poprodukcyjnym. 

b) Przykłady przyczyn prowadzących do niedoborów płynów w organizmie: 
− odwodnienie / organizm ma niedobór wody / przewodnienie, 
− duży wysiłek fizyczny / nadmierny wysiłek/ ciężka praca / intensywny tryb życia / 

szybki tryb życia / pracoholizm, 
− infekcje, choroba, moczówka prosta, zatrucia, 
− stres / przemęczenie / wycieńczenie organizmu / zła przemiana materii, 
− susza / gorący klimat / przebywanie na słońcu, 
− nieodpowiedni dobór i brak płynów ustrojowych / zbyt małe pobieranie płynów 

ustrojowych, 
− większe zapotrzebowanie na płyny / dieta, 
− długotrwałe zażywanie leków / spożywanie dużej ilości soli, 
− zaburzenia pracy hormonów / zaburzenia w wydzielaniu wazopresyny, 
− niedopilnowanie dzieci przez rodziców / zła sytuacja materialna. 

Komentarz 
a) Zdający mieli problem z podaniem grup wiekowych, często podawali górną granicę 

wieku dla grupy osób starszych. 
b) Zdający mylili skutek z przyczyną np. jako przyczynę prowadzącą do niedoboru płynów 

w organizmie podawali „odwodnienie”. Zbyt ogólnie, niedokładnie określali przyczyny, 
np.: – „infekcje, zaburzenia w wydzielaniu wazopresyny”. Przyczyną braku sukcesu 
w rozwiązywaniu tego zadania była też nieznajomość pojęcia „płyny ustrojowe”. 

 
 
Zadanie 11. (3 pkt)  
W tabeli przedstawiono dzienne zapotrzebowanie na energię (kcal) w zależności od płci, masy 
ciała i aktywności fizycznej człowieka. 

Zapotrzebowanie na energię (kcal) przy aktywności 
fizycznej: Płeć Masa ciała 

(kg) małej umiarkowa-
nej dużej bardzo dużej 

55 2000 2200 2600 3000 
65 2340 2600 3055 3575 Kobiety 
70 2520 2800 3290 3850 
65 2700 3000 3500 4000 
75 3150 3450 4050 4650 Mężczyźni 
80 3360 3680 4320 4960 

 
a) Narysuj diagram słupkowy (w jednym układzie współrzędnych), ilustrujący dzienne 

zapotrzebowanie na energię kobiet i mężczyzn o masie ciała 65 kg, wykazujących się 
umiarkowaną i bardzo dużą aktywnością fizyczną.  

 
Sprawdzane umiejętności 
Rysowanie diagramu słupkowego na podstawie danych z tabeli – standard II 3) a). 
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Rozwiązywalność zadania 
31% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Przykład wykresu: 
 

 

Najczęściej powtarzające się błędy: 
− nieprawidłowe lub niekompletne oznaczenia osi np. brak jednostek lub podawanie samej 

jednostki (kcal) bez opisu (zapotrzebowanie na energię), 
− błędnie wyskalowana oś Y, 
− nieprawidłowa wysokość słupków, 
− brak legendy, 
− niezgodne z poleceniem rysowanie diagramu dla wszystkich rodzajów aktywności. 

Komentarz 
Przyczyną niepowodzeń zdających było: 
− nieuważne czytanie poleceń, w konsekwencji wykonanie diagramu dla wszystkich 

danych z tabeli, 
− brak umiejętności konstruowania wykresów, 
− nieuwaga, niedbałość w skalowaniu i rysowaniu diagramu. 

 
 
b) Sformułuj jeden wniosek wynikający z przedstawionych na diagramie zależności. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Formułowanie wniosków wynikających z danych przedstawionych na diagramie – standard 
III 3) b). 

Rozwiązywalność zadania 
31% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Wraz ze wzrostem aktywności fizycznej rośnie zapotrzebowanie na energię u kobiet 

i u mężczyzn. 
− Potrzeby energetyczne bez względu na płeć wzrastają wraz ze wzrostem aktywności 

fizycznej. 
− Mężczyźni mają większe zapotrzebowanie na energię niż kobiety przy takiej samej 

aktywności fizycznej. 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
− Mężczyźni potrzebują więcej energii / kobiety potrzebują mniej energii.  
− Dzienne zapotrzebowanie na energię jest większe u mężczyzn niż u kobiet. 
− Mężczyźni bez względu na aktywność mają większe zapotrzebowanie na energię.  
− Zapotrzebowanie na energię przy aktywności fizycznej jest różne. 
− Zapotrzebowanie na energię rośnie wraz z aktywnością fizyczną. 
− Zapotrzebowanie na energię jest tym większe im większa jest aktywność fizyczna. 
− Mężczyźni mają większe zapotrzebowanie na energię niż kobiety przy aktywności 

fizycznej.  
− Im większa masa ciała kobiet i mężczyzn, tym większe zapotrzebowanie na energię. 
− Mężczyźni wykonują większą pracę fizyczną i potrzebują więcej energii.  
− Im większy wysiłek fizyczny, tym większa ilość energii jest potrzebna organizmowi.  
− Kobiety w wieku 65 lat mają mniejsze zapotrzebowanie na energię. 
− Mężczyźni o takiej samej wadze jak kobiety i przy takim samym spożyciu kcal mają 

większą aktywność fizyczną.  
− Ponieważ mężczyźni mają większą masę mięśniową potrzebują więcej energii do ich 

pracy. 

Komentarz 
− Najczęściej występujące nieprawidłowe wnioski były niepełne, odnosiły się wyłącznie 

do aktywności fizycznej, bez odniesienia do płci lub odwrotnie tylko do płci 
bez uwzględnienia aktywności fizycznej. Prawdopodobnie wnioski takie były 
formułowane na podstawie pobieżnej analizy wykresu. 

− W odpowiedziach zdających występowały prawidłowo sformułowane wnioski 
wynikające z informacji przedstawionych w tabeli, ale nieuprawnione danymi 
zobrazowanymi na wykresie, a więc wnioski niezgodne z poleceniem. Odpowiedzi takie 
wynikały z nieuważnego czytania polecenia. 

− Występujące nielogiczne wnioski prawdopodobnie wynikały z braku umiejętności 
analizy i interpretacji danych przedstawionych na wykresie. 

− Rzadziej występowały dosłowne odczyty z wykresu lub opuszczenia odpowiedzi 
spowodowane brakiem umiejętności formułowania wniosków.  

 
Zadanie 12. (2 pkt)  
Neurony są podstawowymi jednostkami anatomicznymi układu nerwowego. Są one 
komórkami pobudliwymi, to znaczy, że reagują na działające na nie bodźce. 
 
W miejsca 1, 2, 3 wpisz trzy podstawowe funkcje neuronów. 
 
Docierające do neuronu informacje zawarte w bodźcach są przez neuron: 

1. ......................................,   2. ......................................,   3. ....................................... 
 

Sprawdzane umiejętności 
Określanie funkcji neuronów – standard I 1) c) 3). 

Rozwiązywalność zadania 
26% 
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Docierające do neuronu informacje zawarte w bodźcach są przez neuron odbierane, 
przewodzone / przesyłane / przekazywane. 

Najczęściej powtarzające się błędy: 
− neuron czuciowy, ruchowy, pośredniczący, kojarzeniowy, 
− receptor, przekazywanie impulsu, efektor, 
− dośrodkowe, odśrodkowe, 
− wychwytywanie, magazynowanie, odczytywane, analizowane, sygnalizowane, 

odczuwane, zapamiętywane, wzmacniane, integrowanie, 
− rola przewodząca, pobudzająca, reagująca, 
− zapach, dotyk, smak, 
− reakcja na bodziec, wykonywanie ruchu, pobudzanie mięśni, rozpoznanie rodzaju 

bodźca, wysyłanie do mózgu, przekazywanie do ośrodkowego układu nerwowego, 
przetwarzanie impulsów. 

Komentarz 
Najczęściej zdający mylili funkcję neuronów z typami neuronów, elementami łuku 
odruchowego, rzadziej z rodzajami zmysłów.  
Porażki zdających wynikały przede wszystkim z: 
− braku wiedzy,  
− czytania polecenia bez zrozumienia,  
− braku umiejętności posługiwania się właściwą terminologią biologiczną. 

 
Zadanie 13. (2 pkt) 
Na wykresach przedstawiono wydzielanie hormonu melatoniny w rytmie dobowym oraz 
w zależności od wieku człowieka.  

 
 

Określ tendencje zmian w wydzielaniu melatoniny 

a) w rytmie dobowym. 
b) w zależności od wieku człowieka. 
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Sprawdzane umiejętności 
Określanie tendencji zmian w wydzielaniu melatoniny u człowieka na podstawie wykresu – 
standard III 2) a). 

Rozwiązywalność zadania 
44% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) 
− W nocy wydziela się więcej melatoniny niż w dzień. 
− W ciągu dnia wydziela się mniej melatoniny niż w nocy. 
b) 
− Im człowiek starszy tym jest mniejsza ilość wydzielanej melatoniny. 
− Ilość wydzielanej melatoniny maleje z wiekiem człowieka. 
− Wraz z wiekiem tendencja jest malejąca. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) 
− W dzień wydzielanie melatoniny jest stałe a w nocy zmienne. 
− Wydzielanie melatoniny między godziną 7 a 20 jest małe, gwałtownie rośnie 

po godzinie 21. 
b) 
− Im człowiek młodszy tym więcej wydziela melatoniny. 
− W wieku 5 lat wydzielanie melatoniny jest duże, w wieku 80 lat jest znacznie mniejsze. 

Komentarz  
Zadanie sprawiało trudność szczególnie tym zdającym, którzy nie rozumieli słowa 
„tendencja” i tym, którzy mają trudności z interpretowaniem informacji przedstawionych na 
wykresie. 
Prawdopodobnie dlatego często zamiast określenia kierunku zmian: 
− w odpowiedzi do podpunktu a) był charakteryzowany przebieg wydzielania melatoniny 

w ciągu doby lub przedstawiany odczyt danych z wykresu (na przykład, w których 
godzinach ile wydziela się melatoniny), 

− w odpowiedzi do podpunktu b) był przedstawiany odczyt danych z wykresu 
(wydzielanie melatoniny w określonym wieku) lub odwrócona zależność (im człowiek 
młodszy ...) niezgodna z rzeczywistym przebiegiem i kierunkiem rozwoju człowieka. 

 
Zadanie 14. (1 pkt) 
Stres jest normalnym zjawiskiem fizjologicznym organizmu w sytuacji powodującej jego 
przeciążenie (zbyt duża ilość i intensywność bodźców działających na układ nerwowy 
człowieka). Stresu nie da się uniknąć, ale można i należy kontrolować go, tak aby stał się 
czynnikiem pomocnym i mobilizującym nasze twórcze działania. 
 
Wśród zamieszczonych niżej stwierdzeń (A-E) zaznacz te dwa, które dotyczą 
utrzymania stresu na bezpiecznym poziomie. 
A. Nie znoszę krytyki moich błędów. 
B. Analiza uwag krytycznych pozwoli mi uniknąć „wpadek” w przyszłości. 
C. Jeżeli odrywam się od nauki, to robię to z wyrzutami sumienia i poczuciem winy. 
D. Staram się nie spóźniać na spotkania. 
E. Nie mam cierpliwości do czynności domowych. 
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Sprawdzane umiejętności 
Określanie zachowań pozwalających utrzymać stres na bezpiecznym poziomie – I 4) b) 7). 

Rozwiązywalność zadania 
86% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
B, D. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Stosunkowo często wybierano odpowiedź C, rzadziej E. 

Komentarz  
Zdecydowana większość zdających udzielała poprawnych odpowiedzi. Zdarzały się 
odpowiedzi z wybranym tylko jednym stwierdzeniem, a sporadycznie nie udzielano żadnej 
odpowiedzi. 
Stosunkowo częste wybieranie błędnej odpowiedzi C prawdopodobnie wynika z faktu, 
że sformułowanie ma charakter warunkowy i przez to mogło być interpretowane 
następująco: jeżeli nie odrywam się od nauki, to nie mam wyrzutów sumienia i poczucia 
winy, czyli nie podnoszę poziomu stresu. Taki sposób rozwiązywania zadania był niezgodny 
z poleceniem.  
Błędne odpowiedzi w tym zadaniu potwierdzają u części zdających słabe opanowanie 
umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

 
Zadanie 15. (1 pkt)  
Na schemacie przedstawiono fragment włókna mięśnia szkieletowego z oznaczoną jednostką 
funkcjonalną – sarkomerem. 

 
Wśród niżej podanych zmian (A-D) zaznacz tę, która zachodzi, gdy mięsień szkieletowy 
się kurczy. 

A. Linie Z oddalają się od siebie. 
B. Kurczą się filamenty aktynowe. 
C. Kurczą się filamenty miozynowe. 
D. Skracają się sarkomery. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wskazywanie związków między strukturą a funkcją na przykładzie tkanki mięśniowej – 
standard I 2) a) 1). 

Rozwiązywalność zadania 
56% 
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
D. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Wybór C lub B, sporadycznie A. 

Komentarz  
Wielu zdających miało trudność z udzieleniem poprawnej odpowiedzi, ponieważ nie znało 
budowy mięśnia i mechanizmu jego skurczu, a ponadto nie potrafiło skorzystać z informacji 
dołączonych do zadania. Stosunkowo często były wybierane niepoprawne odpowiedzi C lub 
B, zawierające określenie „Kurczą się ...”, które to określenie prawdopodobnie w sposób 
automatyczny kojarzono z treścią polecenia. Potwierdza to również, że wybór odpowiedzi 
nie był przemyślany lecz przypadkowy. 

 
Zadanie 16. (1 pkt) 
Mięśnie gładkie budują ściany wielu narządów wewnętrznych, między innymi przewodu 
pokarmowego. W ścianach narządów mięśnie te ułożone są w warstwy i tworzą mięśniówkę. 
Poprzez skurcze mięśni gładkich w otaczanej przez nie przestrzeni np. w jelicie wytwarzane 
jest ciśnienie. 
 
Wyjaśnij, w jaki sposób przedstawione w tekście działanie mięśni gładkich wpływa 
na prawidłową pracę układu pokarmowego.  
 
Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnianie znaczenia mięśni gładkich w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
pokarmowego – standard I 2) a) 1). 

Rozwiązywalność zadania 
46% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Skurcze mięśni powodują ruchy perystaltyczne i dzięki temu pokarm zostaje 

przesuwany. 
− Mięśnie gładkie dzięki skurczom przesuwają pokarm, co ułatwia jego trawienie. 
− Dzięki ciśnieniu jakie wytwarzają skurcze mięśni pokarm nie zalega, tylko jest 

przesuwany w przewodzie pokarmowym. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Poprzez skurcze mięśni gładkich w otoczonej przez nie przestrzeni wytwarzane jest 

ciśnienie. 
− Poprzez działanie mięśni gładkich możliwy jest ruch pokarmu. 
− Mięśnie wpływają na pobieranie pokarmu i prawidłowe wydalanie niestrawionych 

resztek. 

Komentarz  
W błędnych odpowiedziach brak było najczęściej odniesienia pracy układu pokarmowego 
(przesuwanie, mieszanie pokarmu, ruchy perystaltyczne) do skurczu mięśni gładkich. 
Kolejny raz okazało się, że zdający mają trudności ze zrozumieniem polecenia oraz 
ze zrozumieniem informacji zawartych w krótkim tekście i ich wykorzystaniem 
do sformułowania poprawnej odpowiedzi. Przypuszczalnie jest to następstwo nieuważnego 
czytania tekstu oraz małej dbałości o jakość udzielanej odpowiedzi. 
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Zadanie 17. (1 pkt) 
W jamie ustnej człowieka pokarm zostaje przeżuty (rozdrobniony) i wymieszany ze śliną. 
Tak przygotowany pokarm zostaje połknięty i jest następnie przesuwany do dalszych części 
przewodu pokarmowego. 
 
Wyjaśnij znaczenie, jakie w procesie trawienia ma opisana wyżej wstępna obróbka 
pokarmu. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnianie znaczenie wstępnej obróbki pokarmu w procesie trawienia – standard I 4) a) 2). 

Rozwiązywalność zadania 
29% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Rozdrobnienie pokarmu ułatwia dostęp do niego enzymów trawiennych. 
− Rozdrobnienie i nawilżenie pokarmu sprawia, że zapewnione jest wodne środowisko 

działania dla enzymów. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Trawienie jest ułatwione, bo pokarm jest podzielony na drobne części. 
− Pokarm jest przygotowany do trawienia. 
− Rozdrobniony pokarm jest łatwiej połykany. 
− Amylaza ślinowa rozkłada pokarm. 
− Pokarm zostaje rozdrobniony przez szczękę, aby ułatwić przyswajanie składników 

mineralnych. 
− Dzięki temu łatwiej i szybciej trawi się pokarm. 
− Tworzą się kęsy pokarmu wymieszanego ze śliną, co ułatwia ich połykanie. 
− Rozdrobniony i wymieszany ze śliną pokarm łatwiej przesuwa się w przełyku. 

Komentarz 
Zdający najczęściej odnosili się do znaczenia wstępnej obróbki pokarmu w dalszym jego 
przemieszczaniu się w układzie pokarmowym lub udzielali odpowiedzi zbyt ogólnej 
(ułatwia trawienie, przyspiesza trawienie). Bardzo rzadko w odpowiedziach znajdowały się 
informacje dotyczące działania enzymów trawiennych. Często zdający podawali, że 
znaczeniem obróbki wstępnej jest rozdrobnienie pokarmu, nie wyjaśniając jednak, dlaczego 
jest to ważne w procesie trawienia. Problemy z poprawną odpowiedzią w tym zadaniu 
wynikały najprawdopodobniej z nieuważnego przeczytania polecenia. 

 
Zadanie 18. (2 pkt) 
Gruczoły żołądkowe wydzielają do światła żołądka m.in. pepsynogen, który przekształca się 
w pepsynę, oraz śluz. 
 
Podaj role, jakie pełnią w żołądku pepsyna i śluz. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Określanie roli pepsyny oraz śluzu w żołądku – standard I 1) c) 4). 

Rozwiązywalność zadania 
31% 
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Pepsyna: 
− trawi białko, 
− jest enzymem trawiącym białko, 
− trawi polipeptydy, 
− rozkłada białko. 
Śluz: 
− chroni ściany żołądka przed samostrawieniem, 
− chroni ściany żołądka przed uszkodzeniem przez kwas solny, 
− chroni ściany żołądka przed działaniem soku żołądkowego, 
− ułatwia przesuwanie pokarmu do dalszych odcinków przewodu pokarmowego. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Pepsyna: 
− jest niezbędna w trawieniu, 
− bierze udział w trawieniu białek, 
− rozkłada pokarm, 
− trawi pokarm, 
− enzym trawienny, 
− pozwala na szybsze trawienie, 
− kwas żołądkowy uczestniczy w trawieniu białek. 
Śluz: 
− łagodzi kwaśne pH w żołądku, 
− stwarza w żołądku pH o odczynie zasadowym, 
− ułatwia wchłanianie pokarmu, 
− utrzymuje kwaśne pH w żołądku, 
− nawilża pokarm w żołądku, 
− nawilża ściany żołądka, 
− chroni ściany żołądka przed kwasem żołądkowym, 
− tworzy papkę, dzięki czemu lepiej działają enzymy. 

Komentarz 
Błędne odpowiedzi zdających dotyczące określenia roli pepsyny najczęściej były zbyt 
ogólne i nie uwzględniały trawienia białek (trawi pokarm, jest niezbędna w trawieniu), 
natomiast dotyczące roli śluzu zawierały błędy merytoryczne. 
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Zadanie 19. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono nową piramidę żywieniową opracowaną przez Amerykański 
Departament Rolnictwa (USDA) w 2005 r. 
 

 
 

Nowym elementem piramidy są schody, przypominające o codziennej aktywności fizycznej. 
 
a) Określ, co obrazują szerokości poszczególnych „promieni” piramidy. 
b) Wyjaśnij, dlaczego w nowej piramidzie przypomina się o codziennej aktywności 

fizycznej jako nieodłącznym elemencie zdrowego trybu życia. 
 
 

Sprawdzane umiejętności 
a) Redagowanie poprawnego merytorycznie opisu na podstawie danych przedstawionych 

w postaci schematu – standard II 3) b). 
b) Wyjaśnianie znaczenia aktywności fizycznej dla organizmu człowieka – standard 

I 3) c) 11). 

Rozwiązywalność zadania 
29% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) 
− Szerokość promieni obrazuje proporcje jakie powinny występować pomiędzy 

poszczególnymi grupami pokarmów w diecie. 
− Szerokość promieni w piramidzie obrazuje udział w diecie produktów z poszczególnych 

grup. 
− Szerokość promieniu obrazuje, w jakim stosunku (w jakiej proporcji względem siebie) 

powinno się spożywać pokarmy różnego pochodzenia. 
b) 
− Ruch zapobiega wielu chorobom np. otyłości, poprawia sprawność fizyczną. 
− Pomaga utrzymać prawidłową wagę ciała, zapobiega miażdżycy i nadciśnieniu. 
− Ruch zmniejsza możliwość ataku serca a także eliminuje otyłość. 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
a) 
− Szerokość promieni w piramidzie obrazuje ilość produktów, które powinniśmy 

spożywać. 
− Szerokość promieni w piramidzie obrazują dzienne zapotrzebowanie organizmu na dany 

składnik pokarmowy. 
− Zawartość witamin i substancji odżywczych – ilość zażywanych składników. 
− Szerokości promieni obrazują to, czego powinniśmy jeść najwięcej. 
− Szerokości promieni obrazują ile pokarmu musimy zjadać, aby być zdrowym. 
− Szerokości promieni obrazują produkty, które należy spożywać. 
− Szerokości promieni obrazują zdrowy styl odżywiania. 
b) 
− Aktywność fizyczna jest zdrowa. 
− Aktywność fizyczna przyczynia się do zdrowego trybu życia. 
− Aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na działanie organizmu. 
− Ruch jest niezbędny dla zdrowego trybu życia, ponieważ dzięki niemu nasze ciało lepiej 

pracuje. 
− Ponieważ nawet najzdrowsza dieta bez ćwiczeń nie jest skuteczna. 
− Aktywność fizyczna pomaga spalać kalorie i utrzymać sylwetkę w dobrej kondycji. 

Komentarz 
a) Ta część zadania sprawiała maturzystom zdecydowanie dużą trudność. Zdający mieli 

problem z trafnym wyjaśnieniem znaczenia szerokości promieni piramidy. Bardzo 
często problemy wynikały z nieprecyzyjnego języka, którym posługiwali się w 
formułowaniu odpowiedzi. Najczęściej odnosili się do ilości zjadanych pokarmów, 
zamiast do proporcji, lub pisali o składnikach pokarmowych zamiast o grupach 
pokarmów. 

b) Błędne odpowiedzi wynikały ze zbyt ogólnego wyjaśnienia aktywności fizycznej. 
Zdający nie potrafili wykorzystać posiadanej wiedzy do wyjaśnienia znaczenia 
aktywności fizycznej w prowadzeniu zdrowego trybu życia. 

 
 
Zadanie 20. (1 pkt) 
W DNA pewnej bakterii cytozyna stanowi 37% wszystkich zasad. 
 
Oblicz poniżej, jaka jest zawartość procentowa każdej z pozostałych zasad azotowych 
(A, T i G) w DNA tej bakterii. Uzyskane wyniki zapisz w wyznaczonych miejscach. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykonywanie obliczeń związanych z budową DNA – standard III 2)c). 

Rozwiązywalność zadania 
30% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Jeżeli zawartość C=37% to zawartość G=37%. Zawartość C+G=74%  

a zawartość A+T = 100% - 74% = 26%, co oznacza, ze zawartość A=13% i T=13%. 
      Czyli: C=37%, A=13%, T=13% i G=37% 
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− Jeżeli C=37% to G=37%, a C+G=74%. A+T = 100% - 74% = 26%, co oznacza,  
że A=13% i T=13%. 

      Czyli: C=37%, A=13%, T=13% i G=37% 
 
− G = C, A = T 
      37% C+37% G =74%; 100-74% =26% (A+T); 26:2 = 13% (A=13% i T=13%) 
      C=37%, A=13%, T=13% i G=37% 
 
− C = 37%        37%+37% = 74%                          100%-74% =26% 
            C = G                                                                    A = T 
            G = 37%                                                  26%:2 = 13%    więc A = 13% i T = 13%     

Najczęściej powtarzające się błędy 
− 100% - 37% = 63%, 63% : 3 = 21%,   C =37%, A =21%, T =21%, G =21% 
− C = 37%, A = 3%, T = 15%, G = 20% 
− 37% + 37% = 74%; 100% - 74% = 36%, 36% : 2 = 18% 

C = 37%, A = 18%, T = 18%, G = 37% 
− C=37%, A=13%, T=13% i G=37% – bez przedstawionych obliczeń. 

Komentarz 
Błędne odpowiedzi zdających wynikają z: 
− nieznajomości zasady komplementarności obu nici w cząsteczce DNA, o czym świadczą 

przyjęte błędne założenia do obliczeń, 
− nieumiejętności wykonywania prostych działań matematycznych, co skutkuje błędnymi 

obliczeniami, 
− nieuważnego czytania polecenia i udzielania odpowiedzi (niekiedy nawet poprawnej) 

przy braku obliczeń. 
 
Zadanie 21. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono etapy przekazywania informacji genetycznej zawartej w DNA 
występujące w organizmach żywych. 
 

 
 
a) Podaj, który proces (spośród oznaczonych na schemacie A-C) to proces replikacji. 
b) Podaj znaczenie procesu replikacji w komórkach rosnącego organizmu 

wielokomórkowego np. człowieka. 
 
Sprawdzane umiejętności 
a) Rozpoznawanie umiejscowienia procesu replikacji na schemacie ilustrującym ekspresję 

informacji genetycznej – standard I 4) a) 1). 
b) Określanie znaczenia procesu replikacji w komórkach rosnącego organizmu człowieka – 

standard I 4) c) 14). 

Rozwiązywalność zadania 
25% 
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) A. 
b)  
− Dzięki replikacji informacja genetyczna jest powielana, co zapewnia nowo powstałym 

komórkom organizmu taka samą informację genetyczną jak w komórkach 
macierzystych. 

− Replikacja to synteza nowych nici DNA z taką samą informacją genetyczną jak 
w niciach starych (na których są powielane) i przekazywanie tych informacji nowo 
powstającym komórkom rosnącego organizmu. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) Bardzo często wybierano niepoprawną odpowiedź B. 
b)  
− Replikacja jest to podział komórki DNA, w wyniku której powstaje komórka identyczna.
− Replikacja to podział łańcucha DNA potrzebnego do nowych komórek, które budują 

ciało. 
− Replikacja jest powieleniem materiału genetycznego, wspomaga kształtowanie się 

materiału u młodych osób oraz zapobiega uszkodzeniu materiału. 
− Określa kod genetyczny człowieka. 
− Replikacja jest niezbędna podczas podziałów komórki. 
− Pozwala na rozwój całego organizmu. 
− Replikacja to przepisanie materiału genetycznego z DNA na RNA. Pozwala na 

zachowanie informacji genetycznej człowieka. 
− Dzięki replikacji rośnie liczba komórek ciała, jest to niezbędne do wzrostu organizmu. 

Komentarz 
Błędne odpowiedzi zdających wynikają z: 
− braku umiejętności analizy schematu, co spowodowało niewłaściwe wybory odpowiedzi 

w punkcie a), 
− nieznajomości przebiegu syntezy kwasów nukleinowych, jak również znaczenia tych 

procesów, 
− niedostrzegania związku pomiędzy podziałami komórkowymi a replikacją, 
− braku zrozumienia istoty cyklu komórkowego i zmian zawartości DNA w kolejnych 

jego etapach, 
− niedostrzegania, że replikacja zapewnia nowo powstałym komórkom organizmu taką 

samą informację genetyczną jak w komórkach wyjściowych, 
− trudności w formułowaniu poprawnej językowo i logicznej odpowiedzi. 

 
Zadanie 22. (2 pkt)  
Zdarza się, że proces mejozy przebiega niewłaściwie i nie dochodzi do prawidłowego 
rozdzielenia chromosomów między powstające komórki. Jest to zjawisko nondysjunkcji. 
Gamety powstałe w ten sposób tworzą zarodki, których większość obumiera lub rozwijają się 
z nich organizmy z określonymi schorzeniami. 
 
a) Wśród wymienionych niżej rodzajów mutacji (A-C) zaznacz ten, który powstanie 

w wyniku nondysjunkcji. 
A. Mutacja genowa. 
B. Mutacja struktury chromosomów. 
C. Mutacja liczby chromosomów. 
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b) Wśród wymienionych niżej chorób człowieka (A-D) zaznacz tę, która jest wynikiem 
opisanego zjawiska. 
A. Mukowiscydoza. 
B. Zespół Downa. 
C. Choroba Parkinsona. 
D. Pląsawica Huntingtona. 

 
Sprawdzane umiejętności 
Wyróżnienie typów mutacji i ich konsekwencji biologicznych – standard I 4) c) 17). 

Rozwiązywalność zadania 
69% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) C. 
b) B. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) Często wybierano niepoprawną odpowiedź A. 
b) Często wybierano niepoprawną odpowiedź A. 
Pojawiły się przypadki wyboru poprawnej odpowiedzi w jednym z podpunktów 
i jednocześnie złej odpowiedzi w drugim z podpunktów. 

Komentarz 
Błędne odpowiedzi zdających wynikają z nieznajomości rodzajów mutacji, mechanizmów 
ich powstawania oraz konsekwencji w postaci chorób genetycznych. 
Udzielenie poprawnej odpowiedzi w punkcie b) przy złym wyborze w punkcie a) może 
świadczyć o przypadkowym wyborze obu odpowiedzi. 

 
Zadanie 23. (2 pkt) 
Fenyloketonuria jest warunkowana autosomalnym allelem recesywnym a.  
 
Udowodnij, zapisując odpowiednie genotypy rodziców (P) i potomstwa (F), 
że mężczyzna chory na fenyloketonurię i zdrowa kobieta mogą mieć dziecko bez 
objawów fenyloketonurii (podkreśl jego genotyp). W zapisach uwzględnij dwa różne 
możliwe genotypy matki. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnienie zasad dziedziczenia i ekspresji informacji genetycznej na przykładzie dziedziczenia 
fenyloketonurii – standard I 4) c) 16). 

Rozwiązywalność zadania 
21% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających: 
− P: AA, aa    F: Aa, 
− P: Aa, aa     F: Aa, aa, 
− P: AA, aa    F: Aa, Aa, 
− P: AA x aa  F: Aa. 
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Najczęściej powtarzające się błędy: 
− P: Aa, aa       F: Aa, aa, 
− P: AA, aa      F: Aa, Aa, 
− P: AA x BB  F: AB, 
− P: Ab x BB   F: Ab. 

Komentarz 
Błędne odpowiedzi zdających wynikają z: 
− nieznajomości podstawowych pojęć z zakresu genetyki, 
− nieznajomości zasad dziedziczenia i nieumiejętności zastosowania praw Mendla 

w prostej jednogenowej krzyżówce, o czym świadczą błędnie wykonane krzyżówki,  
− nieuważnego czytania polecenia, co skutkowało brakiem podkreślenia właściwego 

genotypu. 
 
Zadanie 24. (1 pkt) 
W tabeli przedstawiono zasady ekspresji (ujawniania się) genu łysienia u kobiet i mężczyzn. 

 
 
 
 

 
Na podstawie danych z tabeli sformułuj jeden wniosek dotyczący ekspresji genu łysienia 
u człowieka. 
 
Sprawdzane umiejętności  
Formułowanie wniosków dotyczących ekspresji informacji genetycznej – standard III 3) b). 

Rozwiązywalność zadania 
18% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Łysienie występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. 
− U mężczyzn częściej dochodzi do ekspresji genu łysienia niż u kobiet. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Mężczyźni są bardziej podatni na ekspresję genu łysienia niż kobiety. 
− Mężczyźni są bardziej narażeni na łysienie. 
− Ekspresja łysienia jest przenoszona na genie dominującym B. 
− Gen łysienia przeważa u mężczyzn. 
− Niezależnie od genotypu łysienie u kobiet jest rzadsze. 
− Gen łysienia uwarunkowany jest allelem dominującym. U mężczyzn wystarczy tylko 

jeden taki gen, aby doszło do łysienia (BB lub Bb) zaś u kobiet potrzebne są dwa (BB). 

Komentarz 
Przyczyny błędów popełnianych przez zdających to: 
− brak umiejętności formułowania wniosków, 
− przepisywanie danych z tabeli, 
− podawanie przyczyn łysienia zamiast wniosków, 

Genotyp Fenotyp żeński Fenotyp męski 
BB 
Bb 
bb 

łysienie 
normalny porost włosów
normalny porost włosów

łysienie 
łysienie 
normalny porost włosów 
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− błędy merytoryczne związane z brakiem umiejętności posługiwania się pojęciami 
genetycznymi, 

− błędy logiczne związane z niezrozumieniem zagadnienia. 
 
Zadanie 25. (2 pkt) 
Od lat w wielu krajach funkcjonują banki genów roślin uprawnych, w których przechowuje 
się nasiona ponad 60 tysięcy różnych roślin. Na przykład w Ogrodzie Botanicznym Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie (Powsin) gromadzone są zasoby genowe roślin: dziko 
rosnących, pokrewnych gatunkom uprawnym, gatunków charakterystycznych dla niektórych 
ekosystemów naturalnych oraz gatunków rzadko występujących. 
 
Podaj dwa różne argumenty, którymi uzasadnisz potrzebę gromadzenia 
i przechowywania zasobów genowych różnych gatunków roślin. 
 
Sprawdzane umiejętności  
Formułowanie argumentów uzasadniających celowość gromadzenia zasobów genowych 
roślin – standard III 3) a). 

Rozwiązywalność zadania 
47% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Umożliwi to zachowanie zagrożonych wyginięciem gatunków. 
− Będzie można wykorzystać je do tworzenia nowych odmian roślin. 
− Umożliwi to prowadzenie badań genetycznych. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Trzeba je chronić, bo są zagrożone. 
− Trzeba je chronić, bo są one pamiątką. 
− W przyszłości można zrobić wystawę, aby przypomnieć ludziom o istniejących 

roślinach. 
− Można tam zobaczyć ginące gatunki. 
− Jest to niekorzystne, tracimy czas i pieniądze. 

Komentarz 
Przyczyny błędów popełnianych przez zdających to: 
− brak umiejętności formułowania poprawnych argumentów, 
− brak umiejętności szerszego spojrzenia na zagadnienie, 
− błędy merytoryczne związane z brakiem wiadomości dotyczących możliwości 

wykorzystania postępów w genetyce, 
− błędy logiczne związane z niezrozumieniem zagadnienia. 

 
 
Zadanie 26. (2 pkt) 
Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, który jest zrównoważony pod względem 
ekologicznym, ekonomicznym i społecznym, aktywizujący przyrodnicze mechanizmy produkcji 
rolniczej poprzez stosowanie naturalnych środków produkcji, zapewniający żyzność gleby 
oraz dużą zdrowotność roślin i zwierząt. 
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Wśród niżej podanych cech (A-F) zaznacz te dwie, które nie charakteryzują rolnictwa 
ekologicznego. 
A. Biologiczne metody walki ze szkodnikami.                 D. Płodozmian. 
B. Stosowanie wyłącznie nawozów naturalnych.             E. Monokultura. 
C. Ograniczone stosowanie chemicznych środków          F. Zróżnicowanie gatunkowe upraw. 
      ochrony roślin. 
 
Sprawdzane umiejętności  
Określanie cech rolnictwa ekologicznego – standard I 3) a) 5). 

Rozwiązywalność zadania 
59% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
C, E. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Zaznaczanie tylko jednej odpowiedzi – częściej C niż E. 
− Zaznaczanie D zamiast E. 
− Zaznaczanie trzech odpowiedzi. 
− Zaznaczanie cech charakterystycznych dla rolnictwa ekologicznego. 

Komentarz 
Przyczyny błędów popełnianych przez zdających to:  
− przede wszystkim nieznajomość terminów „monokultura” i „płodozmian”, 
− nieuważne czytanie polecenia. 

 
 
Zadanie 27. (1 pkt) 
Poniżej podano opisy różnych sposobów rozmieszczenia osobników danej populacji w obrębie 
zajmowanego przez nią siedliska. 
 
Wśród podanych niżej opisów (A-C) zaznacz ten, który dotyczy rozmieszczenia 
skupiskowego. 
A. Spowodowane jest nierównomiernym rozmieszczeniem zasobów (np. pokarmu) 

lub komfortem takiego trybu życia (np. łatwiejsza obrona przed drapieżnikami). 
B. Drzewa w sadzie sadzone są w równych odległościach od siebie. 
C. Zwykły przypadek może sprawić, że w jednym miejscu żyje dużo osobników danej 

populacji, a w innym mało. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Porównywanie i selekcjonowanie informacji dotyczących rozmieszczenia osobników 
populacji – standard II 2) a). 

Rozwiązywalność zadania 
57% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
A. 



Biologia 

 36

Najczęściej powtarzające się błędy 
Spośród błędnych odpowiedzi zdający często wybierali dystraktor C. 

Komentarz 
Błędny wybór mógł być spowodowany: 
− nieuważnym czytaniem treści polecenia i odpowiedzi zawartych w dystraktorach, 
− brakiem wiedzy z zakresu struktury przestrzennej populacji, nierozumieniem określenia 

„rozmieszczenie skupiskowe”. 
 
Zadanie 28. (1 pkt) 
Torfowiska są to zbiorowiska roślinne związane ze środowiskami podmokłymi. Dominującymi 
roślinami niektórych z tych torfowisk, np. torfowisk wysokich, są mchy z rzędu torfowców, 
które odznaczają się wyjątkowymi zdolnościami do magazynowania wody w martwych 
komórkach liści. 
 
Podaj jeden przykład znaczenia torfowisk wysokich w gospodarce wodnej środowiska. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Określanie znaczenia torfowisk w gospodarce wodnej środowiska – standard I 3) b) 1). 

Rozwiązywalność zadania 
42% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Torfowiska wysokie zatrzymują duże ilości wody.  
− Chronią przed powodziami gromadząc wodę w okresie intensywnych opadów i 

roztopów.  

Najczęściej powtarzające się błędy: 
− Odpowiedzi niezgodne z poleceniem, w których zdający nie podawali przykładu 

znaczenia torfowisk wysokich w gospodarce wodnej środowiska a przepisywali ciąg 
wyrazów z polecenia, np.: „mchy z rzędu torfowców magazynują wodę w martwych 
komórkach liści”. 

− Odpowiedzi ogólne: 
− magazynowanie wody przez te rośliny może mieć znaczący wpływ na gospodarkę 

wodną, 
− torfowiska wysokie chronią okoliczne obszary przed powstaniem suszy. 

− Odpowiedzi zawierające błędy merytoryczne: 
− torfowiska wysokie magazynują wodę w martwych komórkach swych liści, 
− brak torfowisk spowoduje wyginięcie roślin na pobliskich obszarach, 
− torfowiska wysokie odbierają wodę innym ekspansywnym  roślinom, dzięki temu 

nie dojdzie do ich rozprzestrzeniania się na obszar torfowiska. 

Komentarz 
Przyczyną niepowodzeń zdających był brak:  
− umiejętności czytania poleceń ze zrozumieniem, 
− umiejętności analizy tekstu i selekcji informacji, 
− wiedzy merytorycznej dotyczącej znaczenia torfowisk wysokich w gospodarce wodnej 

środowiska, 
− umiejętności precyzyjnego zgodnego z poleceniem wypowiadania się. 
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Zadanie 29. (3 pkt) 
Przedstawione niżej opisy form ochrony przyrody (A–E) przyporządkuj 
do odpowiednich nazw tych form. 
A. Są to pojedyncze cenne obiekty np. stare drzewa, wodospady, jaskinie, głazy narzutowe. 
B. Służą zachowaniu nie tylko wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych, 

ale również wartości historycznych i kulturowych. 
C. Chroni się tam szczególnie cenne przyrodniczo obszary o powierzchni nie mniejszej niż 

1000 ha. 
D. Naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew, wydmy, torfowiska, które pod pewnymi 

warunkami (odpowiednie przepisy) można użytkować. 
E. Służą ochronie cennych biocenoz/ ekosystemów o niedużej powierzchni. 

1. Parki narodowe  2. Parki krajobrazowe  
3. Rezerwaty przyrody  4. Pomniki przyrody  

 
Sprawdzane umiejętności 
Porządkowanie informacji według wskazanego kryterium – standard II 2) a). 

Rozwiązywalność zadania 
41% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
1. Parki narodowe C                                       2. Parki krajobrazowe B 
3. Rezerwaty przyrody E                                4. Pomniki przyrody A 

Najczęściej powtarzające się błędy: 
− przypadkowe przyporządkowania opisów form ochrony przyrody do nazwy, 
 

1. Parki narodowe D 2. Parki krajobrazowe C 
3. Rezerwaty przyrody A 4. Pomniki przyrody B 

 
− przyporządkowania więcej niż jednego opisu do danej nazwy formy ochrony przyrody. 
 

1. Parki narodowe C 2. Parki krajobrazowe B 
3. Rezerwaty przyrody D i E 4. Pomniki przyrody A  

Komentarz 
Błędne przyporządkowania opisów form ochrony przyrody do nazw tych form było 
prawdopodobnie następstwem: 
− nieuważnego przeczytania polecenia oraz opisów poszczególnych form ochrony 

przyrody, 
− błędnego założenia, że wszystkie opisy powinny być przyporządkowane do podanych 

nazw form ochrony przyrody, 
− braku wiedzy z zakresu ochrony przyrody.  
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Zadanie 30. (1 pkt)  
W 1973 r. przedstawiciele 88 państw podpisali tekst Konwencji o międzynarodowym handlu  
zwierzętami i roślinami dzikich gatunków zagrożonych wyginięciem. Konwencja ta weszła 
w życie w 1975 r. pod nazwą Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Sygnatariusze konwencji 
w sposób administracyjny kontrolują handel zagrożonymi gatunkami, wprowadzając kary 
za obrót nimi bez odpowiednich zezwoleń. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie 
do Konwencji 12 grudnia 1989 roku. Weszła ona w życie w Polsce 12 marca 1990 roku. 
Uzasadnij jednym argumentem, że wprowadzenie w życie Konwencji Waszyngtońskiej 
może przyczynić się do ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Uzasadnianie celowości wprowadzenia Konwencji Waszyngtońskiej dla ochrony zagrożonych 
gatunków roślin i zwierząt – standard III 3) a). 

Rozwiązywalność zadania 
21% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Likwidacja nielegalnych rynków zbytu może spowodować ograniczenie pozyskiwania 

i handel dzikimi gatunkami, a tym samym uchronić je przed wyginięciem.  
− Kary finansowe nakładane na osoby handlujące rzadkimi gatunkami mogą ograniczyć 

nadmierną eksploatację i handel tymi gatunkami, co pozwoli uchronić je przed 
wyginięciem. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Odpowiedzi niepełne, nie zawierające trafnego argumentów i skutków podjętych 

działań, np.: wprowadzenie w życie Konwencji Waszyngtońskiej ograniczy 
lub zlikwiduje handel zagrożonymi gatunkami. 

− Odpowiedzi ogólne, np.: ratyfikacja Konwencji Waszyngtońskiej przyczyni się 
do zwiększenia dbałości o utrzymanie odpowiedniego staniu liczebności zagrożonych 
gatunków. 

Komentarz 
Zdający mieli trudności z trafnym formułowaniem argumentów uzasadniających 
wypowiedź. Duża grupa zdających nie wykazywała związków przyczynowo-skutkowych 
między ratyfikacją Konwencji Waszyngtońskiej a eksploatacją zagrożonych gatunków 
a ograniczyła się jedynie do przepisania fragmentu tekstu z treści zadania. Niektóre błędne 
odpowiedzi wskazywały na brak umiejętności jednoznacznego, jasnego formułowania 
wypowiedzi. 
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Arkusz egzaminacyjny dla poziomu rozszerzonego 

 
Arkusz zawierał 35 zadań w tym 30 otwartych i 5 zamkniętych. Wśród zadań 

otwartych dominowały zadania krótkiej odpowiedzi, a wśród zamkniętych zadania 
wielokrotnego wyboru i na dobieranie. Za rozwiązanie wszystkich zadań można było 
otrzymać łącznie 60 punktów. 
Sprawdzały one wiadomości i umiejętności opisane w standardach wymagań 
egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego. 
Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzały wiadomości i umiejętności z zakresu treści 
podstawy programowej: 

− organizm człowieka jako zintegrowana całość i prawidłowe jego funkcjonowanie, 
− odżywianie się człowieka, 
− elementy genetyki człowieka,  
− elementy ekologii i ochrony środowiska, 

− komórka podstawowa jednostka życia, 
− energia i życie, 
− różnorodności życia na Ziemi, 
− genetyka,  
− ewolucja żywych organizmów, 
− ekologia i biogeografia,  
− biologia stosowana.  
Najliczniej były reprezentowane zadania dotyczące różnorodności życia na Ziemi. 
Najwięcej punktów za rozwiązanie zadań zdający mogli otrzymać z obszaru standardu 
I Wiadomości i rozumienie 50% punktów (30 pkt), 22% punktów (13 pkt) można było 
uzyskać za rozwiązanie zadań z obszaru standardu II Korzystanie z informacji, a pozostałe 
28% punktów (17 pkt) za rozwiązanie zadań z obszaru standardu III Tworzenie informacji. 
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Opis zadań egzaminacyjnych. Sprawdzane umiejętności, typowe odpowiedzi i uwagi 
do rozwiązań maturzystów. 
 
Zadanie 1. (1 pkt) 
Na schematach przedstawiono wzory dwóch związków czynnych biologicznie. 

  
 
Podaj, który z tych związków (A czy B) to grupa hemowa hemoglobiny oraz określ 
funkcję hemoglobiny w organizmach. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Rozpoznawanie przedstawionych na schemacie związków organicznych i opisywanie ich roli 
w organizmach – standard I 1) a) c) 5. 

Rozwiązywalność zadania 
72% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Związek B to grupa hemowa hemoglobiny. 
Funkcja hemoglobiny 
− Hemoglobina przenosi tlen w organizmie. 
− Hemoglobina transportuje gazy oddechowe w organizmie. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Hemoglobina powoduje zwiększenie liczby krwinek czerwonych. 
− Odpowiada za zabarwienie krwi. 
− Transportuje składniki odżywcze. 

Komentarz 
Większość zdających odpowiadała poprawnie. Niewielka część nie zna funkcji hemoglobiny 
i wówczas pojawiały się odpowiedzi z błędami merytorycznymi, np.: „Transportuje różne 
substancje”. 

 
Zadanie 2. (2 pkt) 
W komórkach eukariotycznych występują następujące rodzaje błon: 
I. błona otaczająca komórkę, 
II. błony znajdujące się wewnątrz komórki. 
 
Podaj po jednej funkcji błony I i błon II. 
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Sprawdzane umiejętności 
Opisywanie funkcji błon komórkowych – standard 1) a) c) 7). 

Rozwiązywalność zadania 
55% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
I. 
− Oddziela wnętrze komórki od środowiska zewnętrznego. 
− Umożliwia transport substancji z i do komórki. 
II. 
− Tworzą wewnątrz komórki obszary pełniące wyspecjalizowane funkcje. 
− Oddzielają od siebie miejsca, w których zachodzą przeciwstawne procesy. 
− Uczestniczą w wymianie substancji między organellami a cytozolem. 
− Zwiększają powierzchnię wewnętrzną komórki. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
I. 
− Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
− Nadaje kształt komórce. 
− Otacza komórkę i pełni funkcje obronną. 
II. 
− Oddziela warstwy w komórce. 
− Tworzą cytoszkielet. 

Komentarz 
Błędne odpowiedzi zdających świadczą o nieznajomości roli błon komórkowych. Zdający 
bardzo często udzielali niepełnych, nieprecyzyjnych odpowiedzi lub charakteryzowali błony 
komórkowe pisząc np. „Błona ta jest przepuszczalna” lub mylili funkcje błony komórkowej 
z funkcjami błon wewnętrznych. 

 
Zadanie 3. (2 pkt) 
U roślin wyższych śmierć niektórych komórek warunkuje powstanie funkcjonalnych systemów, 
mających istotne znaczenie w życiu rośliny. W prawidłowym rozwoju roślin takie zmiany 
zachodzą w końcowym etapie różnicowania się komórek i tkanek. 
 
Podaj dwa przykłady tkanek roślinnych zbudowanych z komórek martwych. Określ 
rolę każdej z tych tkanek. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Określanie roli tkanek zbudowanych z komórek martwych u roślin – standard I 2) a) 2). 

Rozwiązywalność zadania 
51% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Drewno (ksylem) – przewodzi wodę i sole mineralne. 
− Twardzica (sklerenchyma) – usztywnia, wzmacnia roślinę. 
− Korek (fellem) – chroni roślinę przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
− Brak roli tkanki. 
− Brak rozróżnienia części martwej i żywej w tkankach takich jak tkanka przewodząca 

lub wzmacniająca. 
− Podawanie nazw komórek a nie tkanek np. rurki sitowe, naczynia, sklereidy. 

Komentarz 
Błędne odpowiedzi zdających lub ich brak świadczą o nieznajomości roli tkanek roślinnych. 
Wielu z nich podawało albo prawidłową nazwę tkanki, ale nie umiało prawidłowo określić 
ich funkcji dla organizmów roślinnych, np.: „Drewno – zapobiega śmierci rośliny / jest 
twarde”, albo nie umiało podać prawidłowej nazwy danej tkanki.   

 
Zadanie 4. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono lizosom. 

 
a) Wyjaśnij, na czym polega rola przedstawionego tu lizosomu w komórce zwierzęcej. 
b) Określ, jaki mechanizm utrzymuje niskie pH wewnątrz lizosomu. 
 

Sprawdzane umiejętności 
a) Opisywanie funkcji lizosomu w komórce zwierzęcej – standard 1) a) c) 7). 
b) Odczytywanie informacji przedstawionych w formie schematu – standard II 1) b). 

Rozwiązywalność zadania 
31% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) 
− Lizosom ten prowadzi wewnątrzkomórkowe trawienie makrocząsteczek np. białek, 

dzięki odpowiednim enzymom. 
− Lizosom ten rozkłada pobrany pokarm, dzięki zawartym w nim enzymom 

hydrolitycznym. 
− Może on niszczyć niepotrzebne w komórce cząsteczki lub całe organella. 
b) 
− Jest to transport jonów wodorowych z cytozolu do wnętrza lizosomów przy udziale 

ATP. 
− Jest to efekt aktywnego transportu jonów H+ przy udziale ATPazy pompującej H+ 

z cytozolu do wnętrza lizosomu. 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
a) 
− Lizosom trawi różne związki chemiczne. 
− Magazynuje enzymy. 
− Zapewnia kwaśne środowisko. 
b) 
− Transportowane są jony wodorowe do wnętrza lizosomu. 
− Jest to mechanizm związany z transportem jonów wodorowych. 
− Następuje rozpad ATP i jony wodorowe są transportowane do lizosomy. 

Komentarz 
Błędne odpowiedzi zdających świadczą o nieznajomości roli poszczególnych organelli 
komórkowych, a w szczególności lizosomów oraz o braku umiejętności odczytywania 
informacji przedstawionych w formie schematu. 

 
 
Zadanie 5. (3 pkt) 
Wykonano badania dotyczące wpływu enzymów na energię aktywacji rozkładu różnych 
substancji. Okazało się, że energia aktywacji rozkładu 1 mola H2O2 bez udziału enzymu 
wynosi 75600 J, a z udziałem enzymu katalazy – 23100 J. Hydroliza 1 mola kazeiny bez 
udziału enzymu wymaga 86520 J, a w obecności enzymu trypsyny – 50400 J. 
 
a) Wyniki uzyskane w badaniach przedstaw w tabeli. 
b) Sformułuj wniosek wynikający z uzyskanych danych. 

Sprawdzane umiejętności 
a) Konstruowanie tabeli na podstawie danych podanych w tekście – standard II 3) a). 
b) Formułowanie wniosków wynikających z danych przedstawionych w tabeli – standard 

III 3) b). 

Rozwiązywalność zadania 
68% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) 
    Energia aktywacji (J/mol) 
 Substancja  Bez enzymu Z enzymem

H2O2 75600 23100 
Kazeina 86520 50400 

b) Enzymy obniżają energię aktywacji reakcji. 

Najczęściej powtarzające się błędy: 
− brak jednostki (J/mol), wyniki z ujemną wartością, np. – 75600, dodatkowa kolumna 

z nazwami enzymów, niepełny nagłówek, np.: brak w nim tytułu „energia aktywacji”, 
− wniosek niepełny, np. enzym obniża poziom energii aktywacji, enzymy wpływają 

na zmniejszenie poszczególnych wartości, 
− błędne wnioski:  

− enzymy obniżają energię aktywacji produktów,  
− enzymy obniżają energię rozpadu związków. 
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Komentarz 
Za skonstruowanie i wypełnienie tabeli przyznawano dwa punkty, za poprawny wniosek – 
jeden punkt. Więcej trudności sprawiało zdającym konstruowanie tabeli, a zwłaszcza opis 
jej nagłówka, niż wypełnianie tabeli. Nieco łatwiejsze było dla nich formułowanie wniosku, 
ponieważ dotyczyło to podstawowej wiedzy o roli enzymów w metabolizmie. W wielu 
odpowiedziach widoczna jest jednak nieporadność językowa. 

 
Zadanie 6. (1 pkt) 
Na schemacie przedstawiono mechanizm aktywacji pewnego enzymu przez białko 
modulatorowe – kalmodulinę, zależną od jonów wapnia. 

 
 
Na podstawie schematu opisz krótko mechanizm aktywacji enzymu zależnego 
od kalmoduliny. 
 
Sprawdzane umiejętności  
Redagowanie poprawnego merytorycznie opisu procesu przedstawionego w formie schematu 
– standard II 3) b). 

Rozwiązywalność zadania 
62% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Cząsteczka kalmoduliny przyłącza jony wapnia tworząc kompleks, który następnie łączy się 
z enzymem, aktywując go. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Niepełny opis, najczęściej pozbawiony II etapu, czyli połączenia kompleksu (kalmodulina 
z wapniem) z nieaktywnym enzymem lub błędy terminologiczne. 

Komentarz 
Zadanie nie sprawiało trudności zdającym, ale w opisie popełniali błędy w terminologii 
dotyczącej jonów wapnia, np. cząsteczki wapnia, wapno lub traktowali kalmodulinę jako 
substrat. 
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Zadanie 7. (3 pkt) 
Na wykresach przedstawiono wpływ pH na aktywność trzech enzymów. 

 
Uzupełnij poniższą tabelę, podając optymalne pH działania każdego z enzymów (I, II 
i III) oraz nazwy makrocząsteczek, które są trawione przez te enzymy w żołądku lub 
dwunastnicy człowieka. 

Enzym Optymalne pH Nazwy makrocząsteczek 
I   
II   
III   

 
Sprawdzane umiejętności 
Odczytywanie z wykresów danych dotyczących optymalnych warunków działania enzymów 
trawiennych i określanie makrocząsteczek trawionych przez te enzymy – standard II 1) b). 

Rozwiązywalność zadania 
43% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
 
Enzym Optymalne pH Nazwy makrocząsteczek

I 2 białko 
II 7 polisacharydy 
III 8,5 tłuszcze  

Najczęściej powtarzające się błędy: 
− zbyt duży zakres pH, np. 0-3,  
− błędne podanie makrocząsteczek dla danego enzymu, np. tłuszcze dla enzymu I lub 

cukry, węglowodany zamiast polisacharydy,  
− brak makrocząsteczek, 
− nazwy enzymów zamiast makrocząsteczek. 

Komentarz 
Zadanie wymagało odczytania z wykresu wartości optymalnego pH dla trzech enzymów, 
co na ogół udawało się zdającym oraz podania przykładów makrocząsteczek rozkładanych 
przez te enzymy, co sprawiało im trudność, ponieważ tego nie można było już odczytać 
z wykresu. 
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Zadanie 8. (1 pkt) 
Na wykresach przedstawiono zależność asymilacji CO2 od temperatury u tej samej rośliny, 
przy silnym i słabym natężeniu światła. 

 
 
Ustal, czy przedstawione na wykresie dane dotyczą rośliny światłolubnej 
czy cieniolubnej. Swoją opinię uzasadnij jednym argumentem. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Dobieranie racjonalnych argumentów dla uzasadnienia dokonanego wyboru – standard 
III 3) a). 

Rozwiązywalność zadania 
17% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Jest to roślina światłolubna, ponieważ w temperaturze do 30oC asymilacja CO2 jest znacznie 
wyższa przy silnym natężeniu światła. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
W odpowiedzi brak odniesienia do temperatury lub natężenia światła albo uzasadnienie 
błędne dotyczące wpływu zmieniającego się natężenia światła (zmienną była temperatura 
przy dwóch stałych natężeniach światła; wysokim i niskim) na intensywność asymilacji 
CO2,, np.: 
− roślina światłolubna, ponieważ wraz ze wzrostem natężenia światła wzrasta asymilacja 

CO2, 
− roślina światłolubna, gdyż przy dużym natężeniu światła intensywność fotosyntezy. 

Komentarz 
Zdający najczęściej dokonywali poprawnego wyboru rośliny światłolubnej, 
ale w uzasadnieniu brakowało jednoczesnego odniesienia do natężenia światła 
i temperatury. Przyczyną błędów była pobieżna analiza wykresu, na skutek której zdający 
odczytywali tylko wpływ zmieniającego się natężenia światła na fotosyntezę. 
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Zadanie 9. (2 pkt) 
Na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny. 

 
a) Podaj pełną nazwę przedstawionego na schemacie procesu i określ jego znaczenie 

w życiu tych organizmów, które go przeprowadzają. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Podawanie nazwy procesu przedstawionego na schemacie i określanie jego znaczenia – 
standard I 4) a) 6). 

Rozwiązywalność zadania 
31% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Fermentacja alkoholowa; umożliwia organizmom ją przeprowadzającym uzyskiwanie 

energii. 
− Fermentacja alkoholowa; umożliwia tym organizmom wytwarzanie ATP w warunkach 

beztlenowych. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Nazwa procesu:  
oddychanie komórkowe / beztlenowe / fermentacja / fermentacja octowa / fermentacja 
mleczanowa / glikoliza / oddychanie tlenowe połączone z oddychaniem beztlenowym / cykl 
Krebsa / cykl moczowy / oddychanie tlenowe. 
Znaczenie procesu w życiu organizmów, które go przeprowadzają 
− Umożliwia oddychanie. 
− Umożliwia życie organizmom / przeżycie. 
− Jest to proces, dzięki któremu dostarczana jest duża ilość energii. 
− Dzięki temu powstaje alkohol. 
− Umożliwia wymianę gazową w środowisku. 
− Znaczenie to odżywianie komórek organizmu. 
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Komentarz 
Zdający, którzy nie otrzymali punku za rozwiązanie tego zadania: 
− podawali niepełną lub błędną nazwę przedstawionego na schemacie procesu, 
− określali błędnie znaczenie procesu,  
− podawali prawidłowo nazwę procesu, a niewłaściwie wyjaśniali jego znaczenie 

lub odwrotnie nazwa była niepełna lub błędna, a wyjaśnienie prawidłowe, 
− udzielali odpowiedzi częściowych, w których podawali nazwę procesu bez określenia 

jego znaczenia, 
− udzielali odpowiedzi ogólnych np. proces umożliwia przeżycie. 
Podstawową przyczyną porażek w rozwiązywaniu tego zadania był brak wiedzy zdających 
oraz niewystarczająca umiejętność odczytywania i analizy schematów ilustrujących przebieg 
procesów biochemicznych. Podawanie niepełnej nazwy procesu mogło również wynikać 
z nieuważnego czytania polecenia. 

 
b) Wyjaśnij znaczenie procesu regeneracji NAD+. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnianie znaczenia regeneracji NAD+ w przedstawionym procesie – standard I 4) a) 6). 

Rozwiązywalność zadania 
31% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Regeneracja NAD+  umożliwia ciągły przebieg glikolizy. 
− Regeneracja NAD+  zapobiega wyczerpywaniu się NAD+ w komórce i dzięki temu 

ponowne zachodzenie glikolizy. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Regeneracja NAD umożliwia redukcję aldehydu octowego do etanolu / rozkładu 

aldehydu na etanol / przekształca aldehyd octowy w etanol / umożliwia wytworzenie 
etanolu. 

− Regeneracja NAD umożliwia zamknięcie procesu. 
− Musi dojść do regeneracji NAD, ponieważ jest on niezbędny do życia.  
− Regeneracja umożliwia odtworzenie puli NAD+. 
− Po regeneracji NAD+ może być ponownie wykorzystany. 
− Dzięki procesowi regeneracji NAD+ może być przenośnikiem aktywnego wodoru, który 

spełnia zasadnicze role w organizmie. 
− NAD+ jest zredukowanym przenośnikiem wodoru, gdyby nie był regenerowany, 

to po pewnym czasie niemożliwe byłoby przeprowadzenie wielu procesów w 
organizmie. 

− Proces regeneracji NAD+ umożliwia uzyskanie energii / jest źródłem energii / daje 
energię / powoduje mniejsze straty energii / dostarcza energię w postaci NAD+ 

do początkowych etapów glikolizy. 
− Regeneracja NAD proces, w którym organizm zużywa nagromadzoną energię w postaci 

NAD+, później następuje regeneracja. 
− Proces regeneracji NAD+ pozwala na stworzenie z 2 NADH + 2H+, uzyskanie 2 NAD+. 
− Regeneracja NAD polega na tym, że od cząsteczki NADH+ odłącza się wodór i powstaje 

cząsteczka NAD+. 
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Komentarz 
W pracach zdających występowały: 
− odpowiedzi nie na temat, w których zamiast znaczenia przedstawiano opis procesu 

regeneracji, często będący dosłownym odczytem schematu, 
− odpowiedzi ogólne, niewystarczające do uzyskania punktu (np. NAD+ może być 

ponownie wykorzystany), 
− odpowiedzi zawierające błędy rzeczowe. 
Niepowodzenia zdających wynikają przede wszystkim z braku umiejętności analizy 
schematu i braku wiedzy dotyczącej przemian metabolicznych. 

 
Zadanie 10. (2 pkt) 
Bakterie nitryfikacyjne (Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp.) przeprowadzają chemosyntezę, 
wykorzystując w jej pierwszym etapie następujące reakcje chemiczne:  

         Nitrosomonas sp.    2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O + 661 kJ 
         Nitrobacter sp.        2HNO2 + O2 → 2HNO3 + 176 kJ 

Część wydzielonej w tych reakcjach energii jest rozpraszana w postaci ciepła, a część jest 
dostępna dla bakterii w formie użytecznej chemicznie. 
 
a) Wyjaśnij, jaką rolę w drugim etapie chemosyntezy pełni energia użyteczna 

chemicznie, uzyskana przez te bakterie w etapie pierwszym. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnianie roli energii uzyskanej w pierwszym etapie chemosyntezy w przebiegu drugiego 
etapu tego procesu – standard I 4) a) 6).  

Rozwiązywalność zadania 
23% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Energia uzyskana przez bakterie w pierwszym etapie jest wykorzystana w reakcjach 

syntez związków organicznych. 
− Energia ta jest wykorzystana do asymilacji CO2 przez bakterie chemosyntetyzujące. 
− Energia ta jest niezbędna do redukcji CO2 do związków organicznych wytwarzanych 

przez bakterie nitryfikacyjne. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Energia jest wykorzystywana do drugiego etapu / umożliwia zajście procesów w drugim 

etapie chemosyntezy / do nitryfikacji.  
− Energia jest wykorzystywana do przeprowadzania fotolizy wody / fazy jasnej 

fotosyntezy / oddychania komórkowego. 
− Energia jest wykorzystywana w utlenianiu azotynów do azotanów / do przekształcenia 

azotynów w azotany.  
− Energia umożliwia przyłączenie tlenu do kwasu azotowego / służy do przyłączenia tlenu 

do amoniaku. 
− Energia ta umożliwia wiązanie azotu i dalsze zachodzenie procesu. 
− Energia potrzebna do różnych procesów w komórce / do utrzymania funkcji życiowych / 

do dalszego życia / umożliwia wzrost komórek bakteryjnych / umożliwia bakteriom 
metabolizm i przeżycie / dostarcza ciepła. 
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− Bakterie mają zdolność poruszania się i do tego potrzebna jest im energia. 
− Energia powoduje przekształcanie kwasu azotowego w związek lepiej przyswajalny. 
− Energia uzyskana w I etapie jest wykorzystywana przez bakterie do wbudowywania 

związków organicznych we własne aminokwasy.  

Komentarz 
− Najczęściej zdający jako drugi etap chemosyntezy rozumieli drugą reakcję chemiczną 

przedstawioną w zadaniu tj. reakcję przeprowadzaną przez Nitrobacter sp., stąd 
odpowiedzi dotyczące wykorzystania energii w utlenianiu azotynów do azotanów.  

− Niektóre odpowiedzi zawierały informacje odczytane z równań reakcji chemicznych, 
np.: energia umożliwia przyłączenie tlenu do amoniaku. 

− Zdający mylili procesy biochemiczne, uważali, że energia uzyskana w pierwszym etapie 
chemosyntezy jest wykorzystywana, np.: w oddychaniu komórkowym, w fotolizie wody, 
fazie jasnej fotosyntezy.  

− Występowały też odpowiedzi ogólne, np. energia ta jest potrzebna do życia. 
Nieprawidłowe odpowiedzi udzielane przez zdających w tym zadaniu zdecydowanie 
wynikają z braku wiedzy merytorycznej dotyczącej procesu chemosyntezy. 

 
b) Określ znaczenie reakcji nitryfikacji dla roślin. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Określanie znaczenia reakcji nitryfikacji dla roślin – standard I 4) 3) a) 1). 

Rozwiązywalność zadania 
23% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Bakterie nitryfikacyjne wzbogacają glebę w łatwo przyswajalną dla roślin formę azotu. 
− Dzięki reakcjom nitryfikacji powstają jony azotanowe, które rośliny mogą łatwo 

pobierać z gleby.  

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Rośliny uzyskują w ten sposób azot. 
− Reakcje nitryfikacji podtrzymują obieg azotu w przyrodzie, który rośliny pobierają. 
− Dzięki reakcjom nitryfikacji rośliny mogą asymilować wolny azot z powietrza / mogą 

pobierać azot z gleby. 
− Dzięki reakcjom nitryfikacji azot jest bardziej przyswajalny przez rośliny.  
− Rośliny współżyją z bakteriami nitryfikacyjnymi, ponieważ same nie potrafią 

przetwarzać amoniaku na substancje przyswajalne dla siebie. 
− Rośliny same nie potrafią związać azotu atmosferycznego, w związku z tym symbioza 

z bakteriami zapewnia im stały dostęp azotu. 
− Dzięki tej reakcji powstaje w roślinie woda. 
− Dzięki nitryfikacji, rośliny mogą pobierać wydalane przez te bakterie substancje. 
− Dzięki tej reakcji powstają związki organiczne przyjazne dla roślin. 
− Dzięki nitryfikacji rośliny pozbywają się szkodliwych dla nich związków azotowych. 

Komentarz 
Zdający często udzielali odpowiedzi niepełnych, niewystarczających do uzyskania punktu, 
np.: „dzięki reakcji nitryfikacji rośliny pozyskują azot”. Mylili bakterie nitryfikacyjne 
z brodawkowymi i azotowymi. Niektórzy uważali, że reakcje nitryfikacji zachodzą 
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w komórkach roślin a nie bakterii (np. dzięki tej reakcji powstaje w roślinie woda). 
Podstawową przyczyną niepowodzeń była nieznajomość istoty procesu nitryfikacji i jego 
znaczenia dla roślin. 

 
Zadanie 11. (1 pkt) 
Antybiotyki wykazują w stosunku do bakterii działanie bakteriobójcze lub bakteriostatyczne. 
 
Wyjaśnij, co oznacza, że jakiś antybiotyk ma działanie bakteriostatyczne. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Opisywanie czynnika wpływającego na rozmnażanie bakterii – standard I 3) b) 1). 

Rozwiązywalność zadania 
39% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Antybiotyk o działaniu bakteriostatycznym ogranicza możliwość dzielenia się bakterii. 
− Antybiotyk taki ogranicza proces mnożenia się bakterii. 
− Antybiotyk taki hamuje rozwój bakterii w organizmie. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Antybiotyk o działaniu bakteriostatycznym unieruchamia bakterie / powoduje 

zachowanie ich w spoczynku / unieczynnia bakterie / nie zabija, lecz tylko je usypia / nie 
zabija, ale je unieaktywnia lub zmusza do odwrotnego działania / ma działanie 
odstraszające / nie zabija bakterii, ale normalizuje ich działanie. 

− Dzięki antybiotykom nasz organizm się uodparnia na dane bakterie / osłabia bakterie 
przez co organizm wytwarza więcej przeciwciał / uniemożliwia wywołanie choroby. 

− Antybiotyk ten wyrównuje ilość bakterii do poziomu, który nie zagraża organizmowi / 
reguluje ilość bakterii w organizmie tak, by ich ilość była w normie. 

− Antybiotyk nie stanowi zagrożenia dla bakterii, ale stwarza jej środowisko dobre 
do bytowania / nie działa na bakterie / są na niego odporne / nie wpływa znacząco 
na bakterie. 

− Nie działa szkodliwie na bakterie / antybiotyk jest neutralny wobec bakterii / nie ma 
wpływu na bakterie / ma działanie obojętne. 

− Bakterie chorobotwórcze są niszczone, a zostają te które są potrzebne. 
− Utrzymuje bezpieczną liczbę bakterii niegroźnych dla człowieka / utrzymuje przy życiu 

bakterie pomocne przy zwalczaniu choroby. 
− Antybiotyk taki dostarcza organizmowi bakterii, które zwalczają te bakterie, które 

działają negatywnie na organizm. 
− Działanie bakteriostatyczne to działanie bakterii na antybiotyk. 
− Antybiotyk ten zabija bakterie / niszczy skutecznie / zabija tylko pewną część bakterii. 

Komentarz 
Zdający, którzy udzielili nieprawidłowych odpowiedzi, nie znają znaczenia pojęcia 
„antybiotyk o działaniu bakteriostatycznym”.  
Zaskakująco dużo odpowiedzi błędnych wskazuje też na ogólną nieznajomość roli 
antybiotyków. Zdający mylą antybiotyk ze szczepionką, uważają, że antybiotyk 
ma działanie uodparniające. 
W licznych odpowiedziach występują usterki i nieporadności językowe, brak umiejętności 
posługiwania się poprawną terminologią biologiczną. 
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Zadanie 12. (1 pkt) 
Grzyby to organizmy cudzożywne. Ich strzępki potrafią pochłaniać tylko proste, łatwo 
przyswajalne substancje organiczne. Związki organiczne występują zwykle w środowisku 
w postaci związków wielkocząsteczkowych, które w tej postaci nie mogą być wprost przez 
grzyby pobierane. 
 
Opisz sposób działania grzybów, dzięki któremu mogą one pobierać związki organiczne 
ze środowiska. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Opisywanie sposobu pobierania pokarmu przez grzyby – standard I 1) c) 9).  

Rozwiązywalność zadania 
22% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Grzyby wydzielają poza grzybnię enzymy trawienne, które trawią występujące 

w środowisku związki wielkocząsteczkowe do prostych, łatwo przyswajalnych, które 
następnie mogą pobierać.  

− Grzyby rozkładają substancje wielkocząsteczkowe na zewnątrz strzępek przy udziale 
wydzielonych enzymów, a następnie wchłaniają powstałe w ten sposób związki proste. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Strzępki grzybów wnikają do korzeni drzew lub je oplatają (mikoryza) i pobierają 

od nich proste związki organiczne, które drzewa wytworzyły w procesie fotosyntezy. 
− Grzyby pasożytnicze np. huba pobierają asymilaty, czyli proste związki organiczne 

od rośliny – gospodarza. 
− Grzyby mogą pasożytować na innych organizmach, które rozkładają związki 

wielkocząsteczkowe do prostych. 
− Grzyby wchodzą w związki pokarmowe z innymi organizmami. Najczęściej na zasadzie 

mutualizmu, np. z glonami w porostach i pobierają od glonów proste związki 
organiczne. 

− Grzyby żyją w symbiozie z bakteriami, które rozkładają związki wielkocząsteczkowe 
do prostych, które przyswaja grzyb. 

− Grzyby czekają jak rozłożą się substancje i potem je pobierają.  

Komentarz 
Zdający udzielali najczęściej niepełnych odpowiedzi, opisywali mikoryzę, symbiozę 
lub pasożytnictwo grzybów. Nie uwzględniali charakterystycznego dla grzybów sposobu 
trawienia złożonych związków organicznych występujących w środowisku przez enzymy 
wydzielane poza grzybnię.  

 
Zadanie 13. (1 pkt) 
Niektóre grzyby wchodzą z innymi organizmami w związki pokarmowe:  

1. obustronnie korzystne,            2. korzystne tylko dla grzybów. 
 

Podaj nazwy opisanych wyżej form współżycia. 
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Sprawdzane umiejętności 
Określanie związków pokarmowych grzybów z innymi organizmami – standard I 3) b) 2). 

Rozwiązywalność zadania 
71% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających: 
1. mikoryza, symbioza, mutualizm, protokooperacja, 
2. pasożytnictwo, komensalizm, helotyzm (stosunkowo rzadko).  

Najczęściej powtarzające się błędy: 
1. współbiesiadnictwo, komensalizm, sporadycznie – helotyzm, 
2. protokooperacja, allelopatia, amensalizm.  

Komentarz  
Zadanie nie sprawiało trudności zdecydowanej większości zdających. Stosunkowo nieliczne 
błędy w odpowiedziach prawdopodobnie świadczą o nierozumieniu na czym polegają 
określone typy zależności pokarmowych między organizmami stąd, np. protokooperacja 
była wpisywana przy jednostronnych korzyściach grzybów, a np. komensalizm przy 
korzyściach obustronnych. 

 
 
Zadanie 14. (1 pkt) 
Poniżej opisano fragment cyklu rozwojowego przywry motylicy wątrobowej. 
Urzęsiona larwa (miracidium) wnika aktywnie do ciała ślimaka błotniarki moczarowej, gdzie 
przekształca się w workowatą sporocystę. Wewnątrz każdej sporocysty rozwijają się liczne, 
również workowate larwy – redie, a wewnątrz każdej redii rozwijają się liczne ruchliwe larwy 
– cerkarie. W każdym ślimaku z jednego miracidium może powstać kilkaset cerkarii. Cerkarie 
opuszczają ciało ślimaka i przekształcają się w otoczone osłonką, przymocowane do roślin 
nadwodnych stadia inwazyjne – metacerkarie, które razem z roślinami mogą zostać zjedzone 
przez bydło. 
 
Wyjaśnij znaczenie, jakie ma dla tego pasożyta zwielokrotnienie liczby larw w trakcie 
cyklu rozwojowego. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych dotyczących cyklu rozwoju pasożyta – 
standard III 2) a). 

Rozwiązywalność zadania 
67% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Zwiększona liczba larw zwiększa prawdopodobieństwo zainfekowania większej liczby 

żywicieli ostatecznych. 
− Zwiększenie liczby larw zwiększa szansę ich zjedzenia przez bydło, a więc i szansę 

na przeżycie pasożyta i jego rozprzestrzenienie się. 
− Pasożyt ma większe szanse na znalezienie żywiciela, a tym samym przechodzenie 

w kolejne stadia cyklu rozwojowego (aż do jego zamknięcia), co zwiększa szansę 
przetrwania gatunku.  



Biologia 

 54

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Duża rozrodczość w wyniku jednego cyklu rozwojowego. 
− Larwy te zostaną zjedzone przez bydło, potem wydalone i zwiększy się populacja 

pasożyta. 
− Gwarantuje to większą przeżywalność larw. 

Komentarz  
Błędne odpowiedzi były najczęściej niepełne, fragmentaryczne, nie przedstawiały skutków 
biologicznych dużej liczby larw w cyklu pasożyta. Świadczy to o słabo opanowanej 
lub wręcz braku umiejętności rozpoznawania i przedstawiania związków przyczynowo-
skutkowych. Może też świadczyć o trudnościach w czytaniu ze zrozumieniem tekstu 
biologicznego. 

 
 
Zadanie 15. (1 pkt) 
W tabeli podano proporcje długości jelita w stosunku do długości ciała u różnych zwierząt. 

Zwierzęta Proporcje 
Kuna 4:1 
Pies 5:1 
Szczur 9:1 
Człowiek 10:1 
Renifer 20:1 
Owca 28:1 

Sformułuj wniosek o zależności między długością jelita w stosunku do długości ciała 
zwierzęcia, a rodzajem pobieranego przez to zwierzę pokarmu. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Formułowanie wniosków na podstawie danych zawartych w tabeli – standard III 3) b). 

Rozwiązywalność zadania 
38% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Długość jelita w stosunku do długości ciała zwierzęcia jest mniejsza u mięsożerców niż 

u roślinożerców. 
− Roślinożercy mają dłuższe jelito w stosunku do długości ciała niż mięsożercy. 
− Dłuższe jelito w stosunku do długości ciała mają zwierzęta żywiące się pokarmem 

pochodzenia roślinnego, krótsze jelito w stosunku do długości ciała mają zwierzęta 
żywiące się pokarmem pochodzenia zwierzęcego. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Im większe długości ciała tym dłuższe jelito. 
− Zwierzęta roślinożerne mają dłuższe jelito od mięsożernych. 
− Zwierzęta mięsożerne mają krótsze jelita w stosunku do roślinożerców ze względu 

na rodzaj pobieranego pokarmu a nie ma tu znaczenia długość ciała. 
− Znacznie dłuższe jelita mają organizmy roślinożerne, potem organizmy wszystkożerne, 

najkrótsze jelita mają organizmy mięsożerne.  
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− Zwierzęta mięsożerne mają kilkakrotnie dłuższe jelito niż długość ciała a zwierzęta 
roślinożerne mają od kilkunastu do kilkudziesięciu razy dłuższe jelito niż długość 
ich ciała 

− Zwierzęta im więcej jedzą roślin tym dłuższe mają jelita. 

Komentarz  
Część zdających nie dostrzegła, że trzeba porównać stosunek długości jelita względem 
długości ciała zwierząt i określić, czy istnieje zależność między tymi wielkościami 
a rodzajem pokarmu. Świadczy to o nieuważnym przeczytaniu polecenia lub przeczytaniu 
polecenia bez zrozumienia, o słabo opanowanej umiejętności formułowania wniosków 
na podstawie interpretacji wyników, nieodróżnianiu wniosku od odczytu informacji. 

 
Zadanie 16. (1 pkt) 
Jednostką strukturalną i funkcjonalną układu nerwowego wszystkich zwierząt jest neuron. 
Neurony tworzą morfologicznie wyodrębnione szlaki, wzdłuż których odbywa się 
przekazywanie informacji w układzie nerwowym. Nośnikami informacji są impulsy 
elektryczne i neuroprzekaźniki (neurotransmitery). 
 
Wyjaśnij rolę, jaką w realizacji funkcji neuronów odgrywają neuroprzekaźniki 
(neurotransmitery). 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnianie roli neuroprzekaźników w procesie przewodzenia impulsów nerwowych – 
standard I 4) b) 5). 

Rozwiązywalność zadania 
33% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Neuroprzekaźniki przekazują informacje przez synapsy między sąsiednimi neuronami. 
− Neuroprzekaźniki pośredniczą w przekazywaniu informacji z jednego neuronu na drugi. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Przekazują informacje do następnej części układu nerwowego. 
− Neuroprzekaźniki są to substancje chemiczne, które wpływają na pobudzenie danych 

receptorów odpowiednich neuronów. 
− Neurotransmitery pełnią rolę przekaźników impulsów elektrycznych w neuronach. 
− Neuroprzekaźniki dostarczają do neuronów informacje w formie impulsów, dzięki nim 

funkcjonuje układ nerwowy. 
− Umożliwiają przekazywanie informacji do mózgu. 

Komentarz  
Błędy w wypowiedziach zdających świadczą o braku zrozumienia co znaczy, że neuron jest 
podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną układu nerwowego i jaka jest jego rola 
oraz o braku wiedzy dotyczącej wyjaśnienia procesu przewodzenia impulsów nerwowych. 
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Zadanie 17. (2 pkt) 
Wyróżnia się dwa rodzaje odporności: wrodzoną (nieswoistą) i nabytą (swoistą). 
 
a) Podaj, w którym z tych rodzajów odporności następuje wytworzenie w organizmie 

pamięci o patogenie. 
b) Wśród podanych niżej sposobów obrony organizmu przed patogenami (A–D) 

zaznacz ten, który jest odpowiedzią swoistą. 
A. Wytwarzanie interferonu przez komórki zaatakowane przez wirusy. 
B. Fagocytowanie patogenów przez granulocyty obojętnochłonne i kwasochłonne. 
C. Wytwarzanie przeciwciał przez limfocyty B, które zetknęły się z patogenami. 
D. Obecność w płynach ciała np. łzach, mleku, ślinie lizozymu uszkadzającego bakterie. 

 
Sprawdzane umiejętności 
Określanie rodzaju odporności i wskazywanie odpowiedniego jej przykładu – standard 
I 4) a) 8). 

Rozwiązywalność zadania 
82% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) W nabytej, swoistej. 
b) C. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) W nieswoistej, wrodzonej. 
b) Wybór odpowiedzi A lub B, rzadziej D. 

Komentarz 
Zdający nie mieli większego problemu z określeniem rodzaju odporności (mieli do wyboru 
dwie odpowiedzi), jednak wskazanie przykładu, który jest odpowiedzią swoistą spośród 
wymienionych sprawiało im większą trudność. Niepoprawnych odpowiedzi udzielali 
zdający, którzy nie posiadali wiedzy na temat różnych mechanizmów odporności. 

 
Zadanie 18. (2 pkt) 
Wśród zaburzeń w funkcjonowaniu układu odpornościowego można wyróżnić trzy grupy: 

I. niewydolność układu odpornościowego (niedobory immunologiczne), 
II. niewłaściwie skierowana reakcja (autoimmunoagresja),  
III. nadmierna aktywność układu odpornościowego (nadwrażliwość). 
 
Podaj, do których z wymienionych grup zaburzeń (I-III) należą: 
a) alergie, 
b) AIDS. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Porządkowanie informacji według wskazanego kryterium – standard II 2) a). 

Rozwiązywalność zadania 
81% 
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Alergie – III, 
b) AIDS – I. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) Alergie – II, 
b) AIDS- II, 
lub  
a) Alergie – III, II, 
b) AIDS – I, II. 

Komentarz 
Większość zdających nie miała problemu z poprawnym przyporządkowaniem 
wymienionych chorób do odpowiedniej grupy zaburzeń w funkcjonowaniu układu 
odpornościowego. Zdarzali się jednak tacy, którzy obok poprawnej odpowiedzi dopisywali 
jeszcze drugą błędną (najczęściej II) lub klasyfikowali alergie bądź AIDS jako choroby 
autoimmunizacyjne. 

 
 
Zadanie 19. (2 pkt) 
Działanie hormonów tarczycy (tyroksyny i trójjodotyroniny) polega na pobudzaniu 
aktywności metabolicznej tkanek ustroju, co wyraża się zwiększonym zużyciem tlenu, glukozy 
i tłuszczów na poziomie komórkowym. Pobudzają one również wchłanianie węglowodanów 
oraz regulują metabolizm cholesterolu. Pobudzają też kurczliwość włókien mięśniowych. 
Do lekarza zgłosiła się bardzo szczupła kobieta skarżąca się na utrzymującą się od dłuższego 
czasu podwyższoną temperaturę ciała, nerwowość, drżenie rąk, kołatanie serca. 
Podczas badania stwierdzono tętno ponad 100 uderzeń/min., podwyższone ciśnienie tętnicze, 
obniżony poziom cholesterolu we krwi, niskie stężenie TSH (tyreotropiny) oraz wysoki poziom 
hormonów tarczycy. 
 
a) Podaj, czy opisane objawy wskazują na niedoczynność tarczycy czy na nadczynność 

tarczycy.  
b) Wyjaśnij, dlaczego, w opisanym przypadku, we krwi występuje niskie stężenie 

tyreotropiny. 
 
 

Sprawdzane umiejętności 
a) Określanie rodzaju zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy na podstawie jego opisu – 

standard I 4) b) 11). 
b) Wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych między prezentowanymi faktami – 

standard III 2) a). 

Rozwiązywalność zadania 
62% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) nadczynność tarczycy. 
b)  
− Wysoki poziom hormonów tarczycy działa hamująco na produkcję TSH przez przysadkę 

mózgową – zachodzi sprzężenie zwrotne ujemne. 
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− Jest to związane z mechanizmem sprzężenia zwrotnego ujemnego – nadczynność 
tarczycy powoduje zwiększenie wydzielania hormonów tarczycy, które mają hamujący 
wpływ na wydzielanie tyreotropiny przez przysadkę. 

− Ponieważ utrzymujący się wysoki poziom hormonów tarczycy wpływa hamująco 
na wydzielanie TSH przez przysadkę mózgową. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) niedoczynność tarczycy. 
b)  
− Występuje niskie stężenie tyreotropiny, ponieważ jest wysoki poziom hormonów 

tarczycy – antagonistów tyreotropiny. 
− Tyroksyna i tyreotropina działają antagonistycznie – jest zwiększone wydzielanie 

tyroksyny, więc spada poziom tyreotropiny. 
− Ponieważ występuje niedobór tego hormonu. 
− Tyroksyna obniża stężenie tyreotropiny. 
− Tyreotropina jest to hormon, który hamuje działanie tarczycy. 
− Hormon TSH jest intensywnie wchłaniany. 
− Tyreotropina jest zużywana podczas intensywnego obiegu (wysokie tętno 

oraz podwyższone ciśnienie tętnicze). 
− Ponieważ przy nadczynności tarczycy jest ona cały czas zużywana – organizm 

nie nadąża z jej produkcją. 
− Jest to jeden z objawów nadczynności tarczycy. 
− Obniżony poziom cholesterolu we krwi. 
− Zwiększona ilość wchłanianych węglowodanów. 
− Pobudzona jest aktywność metaboliczna, większe jest zużycie tlenu, glukozy 

i tłuszczów. 

Komentarz 
Większość zdających poprawnie określała, że dane zaburzenie to nadczynność tarczycy. 
Druga część zadania, polegająca na wyjaśnieniu, dlaczego w opisanym przypadku występuje 
niskie stężenie tyreotropiny we krwi, okazała się znacznie trudniejsza. Najczęstszym błędem 
zdających było określanie tyroksyny i tyreotropiny hormonami antagonistycznymi. 
Wypowiedzi wielu zdających świadczyły o braku wiedzy dotyczącej hormonów tarczycy 
i tyreotropiny oraz zrozumienia procesu regulacji wydzielania tych hormonów. Zdarzały się 
odpowiedzi zawierające cytaty z tekstu, dotyczące objawów nadczynności tarczycy. 

 
Zadanie 20. (2 pkt) 
Warunkami przerwania spoczynku względnego nasion, a następnie ich kiełkowania są: 
− odpowiednia wilgotność podłoża, 
− odpowiednia temperatura, 
− obecność tlenu. 
 
Wyjaśnij, w jaki sposób dwa wybrane przez Ciebie, spośród wyżej wymienionych, 
czynniki wpływają na zapoczątkowanie kiełkowania nasion. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnianie wpływu wybranych czynników na proces kiełkowania nasion – standard 
I 4) a) 9). 
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Rozwiązywalność zadania 
19% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Odpowiednia wilgotność podłoża 
− Woda jest niezbędna do procesu pęcznienia nasion, co powoduje rozerwanie łupiny 

nasiennej. 
− Woda jest niezbędna do procesów hydrolizy materiałów zapasowych, np.: skrobi 

koniecznych do uzyskania substratów do procesów oddychania komórkowego. 
− Nasiona zawierają mało wody, dopiero ich napęcznienie powoduje, że w komórkach 

znajduje się ilość wody odpowiednia do działania enzymów. 
Odpowiednia temperatura  
− Wzrost temperatury do optymalnej powoduje zwiększenie aktywności enzymów, a tym 

samym przyspieszenie tempa procesów metabolicznych związanych z kiełkowaniem. 
− Zapewnia optymalny przebieg procesów metabolicznych związanych z procesem 

kiełkowania. 
Obecność tlenu 
− Odpowiednia ilość tlenu jest konieczna do uzyskania w procesie oddychania energii 

niezbędnej do przeprowadzania procesów anabolicznych. 
− Jest niezbędna do oddychania komórkowego dostarczającego energię, na którą jest duże 

zapotrzebowanie w momencie kiełkowania (np. do przeprowadzania intensywnych 
podziałów komórkowych). 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiednia wilgotność podłoża  
− Woda powoduje rozmiękczenie i pękanie skorupki nasienia, co zapoczątkowuje 

kiełkowanie. 
− Pozwala zakiełkować i pobierać niezbędne sole mineralne i wodę z gleby, aby rozpocząć 

rozwój rośliny. 
− Nasiona umieszczone w wilgotnym podłożu pobierają wodę. 
− Jest więcej wody, komórki wysycają się wodą, rosną i zaczynają kiełkować. 
− Nasiona nasiąkają i komórkom zostaje dostarczona woda potrzebna do różnych reakcji. 
− Nasiona w momencie kiełkowania potrzebują dużo wody do procesów fotosyntezy. 
Odpowiednia temperatura  
− W zbyt niskiej lub w zbyt wysokiej temperaturze nasiona nie kiełkują. 
− Nasiona w zbyt niskiej lub w zbyt wysokiej temperaturze mają opóźniony metabolizm, 

więc nie mogą rozpocząć procesu kiełkowania. 
− Odpowiednia temperatura pobudza nasiona do kiełkowania, bowiem zapewnia 

im optymalne warunki dla wzrostu i rozwoju. 
− Odpowiednia temperatura przyspiesza metabolizm – gleba nie jest twarda, przez 

co rośliny mogą kiełkować. 
− Odpowiednia temperatura – działa jak impuls, który roślina odczuwa jako znak 

do kiełkowania. 
Obecność tlenu  
− Stymuluje nasiona do przerwania spoczynku i rozpoczęcia oddychania, które dostarcza 

energii potrzebnej do kiełkowania. 
− Obecność tlenu pozwoli na zakiełkowanie rośliny, która podczas tego procesu zużywa 

tlen. 
− Obecność tlenu jest ważna dla procesu oddychania, który wykonują kiełkujące nasiona. 
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− Młode rośliny oraz nasiona do wzrostu zużywają dużą ilość tlenu, co powoduje 
ich szybki i nagły wzrost. 

− Bez tlenu nie ma życia – nasiona potrzebują tlenu by zapoczątkować wszelkie reakcje 
potrzebne do wzrostu i rozwoju. 

Komentarz 
Zadanie to sprawiło zdającym dużą trudność. Problemem było sformułowanie jasnego, 
poprawnego merytorycznie wyjaśnienia, dotyczącego wpływu wybranych czynników 
na zapoczątkowanie kiełkowania nasion. Najczęściej odpowiedzi były zbyt ogólne, 
zawierały błędy merytoryczne (odniesienie do fotosyntezy, zapoczątkowania procesu 
oddychania przez tlen) lub niewłaściwą terminologię (np. łupinę nasienną nazywano 
skorupką, skórką, itp.). 
Prawdopodobnie główną przyczyną błędnych odpowiedzi jest brak wiadomości z zakresu 
fizjologii roślin oraz brak umiejętności formułowania logicznych, spójnych i poprawnych 
merytorycznie odpowiedzi.  

 
Zadanie 21. (1 pkt) 
Na rysunku przedstawiono wynik pewnego doświadczenia. 

 
Sformułuj problem badawczy do tego doświadczenia. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Formułowanie problemu badawczego do przedstawionego doświadczenia – standard III 1) a). 

Rozwiązywalność zadania 
46% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Wpływ auksyny na ukorzenianie się sadzonek. 
− Czy auksyna ma wpływ na wytwarzanie korzeni przez rośliny? 
− Czy auksyny wpływają na wytwarzanie korzeni przybyszowych? 
− Wpływ auksyny na ukorzenianie się roślin.  

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Jak na rozwój rośliny wpływa auksyna? 
− Wpływ auksyn na rozwój korzeni bocznych. 
− Wpływ hormonów roślinnych na wykształcenie korzenia u roślin. 
− Badanie wpływu auksyn na wzrost pędów bocznych i wzrost rośliny na długość. 
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Komentarz 
Zadanie to sprawiło pewną trudność zdającym. Zdarzały się odpowiedzi zbyt ogólne – 
nieodnoszące się do rozwoju korzeni, zawierające błędy merytoryczne (określanie korzeni 
przybyszowych jako bocznych) oraz wypowiedzi, z których można było wnioskować, 
że zdający nie wiedzieli, czym są auksyny. 

 
Zadanie 22. (2 pkt)  
Uszkodzenia DNA polegające na zmianach pojedynczych par nukleotydów nazywamy 
mutacjami genowymi. Mutacje te są przypadkowe, a ich przyczyną są zazwyczaj 
nienaprawione błędy powstające podczas replikacji DNA lub działanie mutagenów. Skutki 
mutacji genowych zależą od rodzaju zmiany spowodowanej w sekwencji nukleotydów. 
 
Podaj, jakie skutki mogą wywołać w organizmie mutacje genowe, w wyniku których 
następuje zamiana jednego kodonu na inny (mutacja zmiany sensu), 
a) jeżeli nowy kodon jest kodonem stop i znajduje się w środku kodowanej sekwencji 

białka. 
b) jeżeli nowy kodon koduje inny aminokwas. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Opisywanie konsekwencji biologicznych mutacji genowych – standard I 4) c) 17). 

Rozwiązywalność zadania 
35% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) 
− W tym przypadku przerwany zostanie proces translacji i nie wytworzy się właściwe 

białko. 
− W tym przypadku przerwany zostanie proces biosyntezy białka i nie wytworzy się 

 właściwie funkcjonujące białko. 
b) W tym przypadku dojdzie do syntezy białka o zmienionych właściwościach, co może 

być przyczyną choroby genetycznej. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) 
− Dochodzi do zmiany struktury pierwszorzędowej w syntetyzowanym białku. 
− Utworzona sekwencja białka nie zostanie użyta i rozpadnie się. 
− Zmienia się sekwencja ułożenia aminokwasów w białku. 
− Przedwczesne zakończenie terminacji. 
− Otrzymamy białko, które będzie zbudowane z innego aminokwasu, nie będzie więc tym 

białkiem, które organizm miał wyprodukować. 
b) 
− Biosynteza białka będzie podążać dalej, tylko ze zmienionym aminokwasem. 
− Następuje zamiana białka na inne białko. 
− Sekwencja będzie kodowała dwa różne mniejsze białka. 
− Zajdzie nieodwracalna zmiana w DNA. 
− Nastąpi śmierć organizmu. 
− Białko nie zostanie prawidłowo zakodowane. 
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Komentarz 
Błędne odpowiedzi zdających wynikają z: 
− nieznajomości rodzajów mutacji, mechanizmów ich powstawania oraz konsekwencji 

biologicznych, 
− nieznajomości prawidłowej terminologii z zakresu genetyki i biologii molekularnej, 
− braku umiejętności redagowania logicznej odpowiedzi na zadany temat. 

 
Zadanie 23. (2 pkt)  
Pewien heterozygotyczny mężczyzna pod względem cechy warunkowanej przez autosomalny 
allel A jest jednocześnie nosicielem recesywnego allelu b, znajdującego się w chromosomie X. 
 
a) Zapisz genotyp tego mężczyzny  
b) Zapisz wszystkie możliwe genotypy jego gamet  

oraz zaznacz poniżej (A, B, C lub D), jaki procent gamet tego mężczyzny będzie miało 
genotyp aXb. 
                    A. 25%                B. 50%                C. 75%                D. 100%        
 
Sprawdzane umiejętności 
Przedstawienie sposobu zapisu informacji genetycznej – I. 4) c) 16). 

Rozwiązywalność zadania 
52% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Aa XbY 
b) AXb, AY, aXb, aY i wybór odpowiedzi A (25%)  

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) Ab; 2. AXb; 3. aXb; 4. XbYA; 5. XbY(-); 6. AaXbx 
b) Ab, AA, bb; 2. Ab, Ab; 3. a, xb; 4. XABY, XbYA , XbYa; 5. Axb, aXb, AY(-), aY(-)  
Bardzo często wybierano prawidłowo odpowiedź A (25%) przy błędnie podanych 
genotypach gamet. 

Komentarz 
Błędne odpowiedzi zdających wynikają z: 
− nieznajomości zasad dziedziczenia cech autosomalnych oraz cech sprzężonych z płcią, 
− braku umiejętności zapisu genotypu organizmu oraz genotypu gamety określającego 

zarówno cechy autosomalne jak i sprzężone z płcią. 
 
Zadanie 24. (1 pkt) 
U człowieka mutacja w genie Rb zlokalizowanym w chromosomie 13 lub brak fragmentu 
chromosomu z tym genem może być przyczyną siatkówczaka – rzadkiego nowotworu 
złośliwego siatkówki oka. 
 
Podaj, czy choroba ta jest sprzężona z płcią. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnienie mechanizmu dziedziczenia cech sprzężonych z płcią – standard I 4) b) 17). 
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Rozwiązywalność zadania 
55% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Choroba ta nie jest sprzężona z płcią, ponieważ chromosom 13 to autosom. 
− Choroba ta nie jest sprzężona z płcią, ponieważ chromosom 13 nie jest chromosomem 

płci. 
− Choroba ta nie jest sprzężona z płcią, ponieważ chromosom 13 nie jest allosomem. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Tak, ponieważ wszystkie organizmy mają 13 chromosom. 
− Tak, jest związana z płcią, ponieważ ten chromosom odpowiada również za płeć 

dziecka. 
− Jest sprzężona z płcią, ponieważ geny są zlokalizowane na chromosomie. 
− Ta choroba nie jest sprzężona z płcią, gdyż może wystąpić zarówno u mężczyzn 

jak u kobiet w jednym stosunku. 
− Nie, ponieważ u człowieka chorobami sprzężonymi z płcią jest tylko Hemofilia 

i Daltonizm. 
− Sprzężona z płcią – zlokalizowana na chromosomie 13 odpowiedzialnym za płeć. 
− Choroba nie jest sprzężona z płcią, spowodowana jest mutacjami chromosomowymi. 
− Nie ta choroba nie jest sprzężona z płcią, ponieważ nie powoduje jej przekazanie 

chorego chromosomu jednego z rodziców. 
− Nie jest z płcią sprzężona, jedynie jest z nią związana, jest chorobą rzadką. 
− Ta choroba nie jest sprzężona z płcią, ponieważ jest to rzadki nowotwór. 

Komentarz 
Błędne odpowiedzi zdających wynikają z: 
− nieznajomości kariotypu człowieka, 
− braku wiedzy na temat lokalizacji i zasad dziedziczenia genów sprzężonych z płcią, 
− trudności w redagowaniu poprawnej językowo i logicznej odpowiedzi na dany temat. 

 
Zadanie 25. (3 pkt) 
Na schematach przedstawiono biosyntezę białka w komórkach prokariotycznych (P) 
i eukariotycznych (E). 

P E 
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Na podstawie schematów 
a) podaj, gdzie odbywa się transkrypcja i translacja w komórce prokariotycznej, 

a gdzie w komórce eukariotycznej. 
b) określ, czym różni się pierwotny transkrypt RNA Eukaryota od mRNA Prokaryota. 
c) wyjaśnij, na czym polega splicing RNA u Eukaryota. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Odczytywanie informacji przedstawionych w formie schematów; określanie podobieństw i różnic – 
standard II 1b) 2b). 

Rozwiązywalność zadania 
55% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a)  
− P – oba procesy w cytoplazmie; E – transkrypcja w jądrze komórkowym, translacja 

w cytoplazmie. 
− P – oba procesy w cytoplazmie; E – transkrypcja w jądrze komórkowym, translacja 

w cytoplazmie na rybosomach. 
b) 
− Pierwotny transkrypt RNA eukariota zawiera introny i egsony a mRNA prokariota nie 

posiada intronów. 
− mRNA u Prokaryota nie zawiera sekwencji intronowych. 
− mRNA u Prokaryota nie zawiera odcinków niekodujących. 
− Pierwotny transkrypt RNA Eukaryota zawiera introny i egsony, a mRNA Prokaryota

zawiera tylko egsony. 
− W pierwotnym transkrypcie RNA u Eukaryota są introny, a w mRNA u Prokaryota 

odcinków niekodujących nie ma. 
c) 
− Splicing polega na usuwaniu z pierwotnego transkryptu intronów i łączeniu egsonów. 
− Splicing polega na usuwaniu z pierwotnego transkryptu odcinków niekodujących 

i łączeniu odcinków kodujących. 
− „Wyrzucanie” intronów i łączenie eksonów ze sobą.  

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) 
− P: Oba w jądrze komórkowym; E: Transkrypcja w jądrze komórkowym, translacja 

w cytoplazmie.  
− P: Transkrypcja i translacja razem w jądrze komórkowym; E: Transkrypcja w jądrze 

komórkowym, translacja w cytoplazmie. 
− P: Transkrypcja i translacja w cytoplazmie; E: Transkrypcja w jądrze komórkowym, 

translacja w rybosomach. 
− P: W nici DNA; E: W jądrze komórkowym. 
b) 
− Pierwotny transkrypt RNA eukariotów ma typową budowę, mRNA prokariotów ma 

prostą budowę. 
− Pierwotny transkrypt RNA eukariota jest dosłowną kopią DNA podczas gdy mRNA jest 

zaszyfrowanym zapisem. 
− Pierwotny transkrypt RNA eukariota to część DNA (pojedynczy gen). 
− Powstaniem tRNA, a później przekształceniem w mRNA. 



Biologia 

 65

c) 
− Przekształcenie pierwotnego transkryptu RNA eukariotów w mRNA. 
− Polega na wycinaniu intronów z pierwotnego transkryptu RNA dzięki temu tworzy się 

mRNA. 
− Wycinaniu intronów. 
− Wycinaniu odcinków niekodujących. 
− Jest to rozrywanie łańcucha i wyodrębnienie poszczególnych fragmentów białka. 
− To kodowanie danych z pierwotnego tran skryptu RNA na mRNA. 
− Przekształcenie tRNA w mRNA. 

Komentarz 
Błędne odpowiedzi zdających wynikają z: 
− nieznajomości budowy komórki prokariotycznej i eukariotycznej, 
− nieumiejętnego odczytywania informacji przedstawionych na schemacie, co skutkowało 

błędnym zlokalizowaniem procesu transkrypcji i translacji w obu rodzajach komórek, 
− nieznajomości budowy różnych rodzajów kwasów nukleinowych oraz przebiegu ich 

syntezy, 
− braku precyzji w definiowaniu pojęcia „splicing”. 

 
 
Zadanie 26. (1 pkt) 
U myszy czarna barwa sierści (A) dominuje nad brązową (a). Skrzyżowano czarnego samca 
z brązową samicą i w F1 uzyskano 50% myszy czarnych i 50% myszy brązowych. 
 
Wśród podanych niżej genotypów rodzicielskich (A-D) zaznacz te, których potomstwo 
opisano w tekście zadania. Swój wybór uzasadnij zapisem krzyżówki genetycznej. 
 

       A.  Aa i Aa              C.  AA i aa           

       B.  AA i Aa             D.  Aa i aa            

 
Sprawdzane umiejętności  
Rozwiązywanie i interpretowanie krzyżówki genetycznej – standard I 4) b) 18). 

Rozwiązywalność zadania 
80% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
                                        
D,           
                                                                                
 
             
          2 Aa, 2 aa      

 A a 
a Aa aa 
a Aa aa 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− D, ojciec Aa dominował barwę czarną, a matka musiała dominować barwę brązową. 
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− D,    A         a 
                     

AA       aa              
 
 
    AaAa 

 
− C, ponieważ taki genotyp gwarantuje 50% prawdopodobieństwa na każdy z tych 

kolorów sierści u potomstwa. 
 
− B,   AA Aa →  AA, Aa, AA, Aa, 
 
− C,   
 
 

 X Y 
A A A 
a a a 

Komentarz 
Przyczyny błędów popełnianych przez zdających to:  
− wybieranie niewłaściwej odpowiedzi (B, C), 
− brak zapisu krzyżówki genetycznej, 
− błędy w zapisie krzyżówki genetycznej, 
− błędy merytoryczne spowodowane nieznajomością podstawowych zagadnień 

genetycznych. 
 
Zadanie 27. (2 pkt)  
Pewne bakterie mogą pobierać z podłoża tryptofan (Trp) lub, gdy w podłożu brak jest Trp, 
bakterie mogą go same syntetyzować. W komórkach tych bakterii występuje białko 
regulatorowe – represor Trp, które jest aktywne tylko po połączeniu się z tryptofanem. 
Aktywne białko represorowe wiąże się z promotorem operonu i hamuje transkrypcję genów 
kodujących enzymy potrzebne do syntezy tryptofanu. 
 
a) Opisz, w jaki sposób działa operon tryptofanowy u bakterii, gdy tryptofan 

nie występuje w podłożu. 
b) Wyjaśnij, jak na działanie operonu tryptofanowego wpłynie mutacja w genie 

kodującym białko represorowe, polegająca na tym, że represor bez połączenia z Trp 
będzie wiązał się z promotorem.  

 
Sprawdzane umiejętności  
Interpretowanie informacji dotyczących działania operonu tryptofanowego i wyjaśnianie 
związków przyczynowo-skutkowych – standard III 2) b). 

Rozwiązywalność zadania 
34% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) 
− Represor bez przyłączenia tryptofanu nie może przyłączyć się do promotora operonu 

i następuje ekspresja genów, w których zakodowana jest informacja dotycząca enzymów 
potrzebnych do biosyntezy tryptofanu. 
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− Represor bez połączenia z tryptofanem nie jest aktywny, nie może przyłączyć się 
do operatora operonu i nie blokuje transkrypcji genów kodujących enzymy potrzebne 
do syntezy Trp. 

b) Represor bez Trp przyłączy się do promotora operonu i będzie hamował transkrypcję 
genów kodujących enzymy potrzebne do syntezy Trp. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) 
− Operon w momencie braku tryptofanu w otoczeniu rozpoczyna transkrypcję genów 

zawierających informację o enzymach syntetyzujących tryptofan.  
− Operon trp u bakterii umożliwia syntetyzowanie tryptofanu, gdy nie występuje 

on w podłożu. 
− Operon trp może być syntetyzowany dzięki połączeniu białka regulatorowego 

z tryptofanem. 
− Gdy brak tryptofanu aktywne białko represorowe nie wiąże się z promotorem operonu, 

a przez to nie hamuje transkrypcji genów, które kodują enzymy potrzebne do syntezy 
tryptofanu. 

b) 
− Operon nie będzie wtedy inicjował transkrypcji genów kodujących enzymy 

syntetyzujące tryptofan. Nie będzie on syntetyzowany ani pobierany wcale. 
− Zahamuje operon. 
− Dojdzie do nieograniczonej syntezy tryptofanu. 
− Zbyt duża ilość operonu tryptofanowego będzie się tworzyć samoistnie, może 

to wykluczyć potrzebę pozyskiwania go z podłoża. 
− Będzie to powodowało, że ciągle będzie się syntetyzował tryptofan, niezależnie od tego 

czy jest on w podłożu czy nie. 
− Działanie operonu nie będzie konieczne. 
Zdarzały się też odpowiedzi odwrotne. 

Komentarz 
Przyczyny błędów popełnianych przez zdających to:  
− nieuważne czytanie tekstu do zadania, 
− nieuważne czytanie poleceń, 
− nadmierne rozwijanie lub skracanie odpowiedzi, 
− personifikacja operonu, 
− braki merytoryczne dotyczące znajomości regulacji transkrypcji genów przez operon. 

 
 
Zadanie 28. (2 pkt) 
Mutacje mogą powstawać zarówno w komórkach rozrodczych (1), jak i w komórkach 
somatycznych (2).  
 
a) Podaj, jakie mutacje (powstające w komórkach 1 czy 2) mają znaczenie w procesie 

ewolucji. Swój wybór uzasadnij jednym argumentem. 
b) Wyjaśnij związek między działaniem doboru naturalnego a utrwaleniem się 

korzystnej mutacji w populacji. 
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Sprawdzane umiejętności  
Wykazywanie zależności między zmiennością mutacyjną i ewolucyjną. Opisywanie 
działania doboru naturalnego – standard I 4) b) 25). 

Rozwiązywalność zadania 
51% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) 
− 1, ponieważ mutacje w gametach są przekazywane potomstwu. 
− W komórkach rozrodczych, mutacje te są przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
b) 
− Dzięki doborowi naturalnemu mutacja korzystna będzie utrwalać się w populacji 

zwiększając szanse przeżycia osobników. 
− Korzystna mutacja sprawia, że organizmy mają większe szanse na przeżycie – dobór 

naturalny faworyzuje osobniki lepiej przystosowane. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) 
− Mutacje chromosomowe strukturalne przyczyniają się do zmienności różnorodności 

biologicznej. 
− Mutacje w komórce 1, ponieważ będą zawierały informację genetyczną z odpowiednimi 

przystosowanymi cechami. 
− 2 – są przekazywane potomstwu. 
− 2 – ponieważ przekazywany jest zmieniony materiał genetyczny. 
− 2 – gdyż geny komórek somatycznych są dziedziczone w całości, zaś w komórkach 

rozrodczych materiał genetyczny jest o połowę mniejszy. 
− W procesie ewolucji znaczenie mają mutacje korzystne, gdyż umożliwiają 

one organizmom lepsze przystosowanie do środowiska. 
− W obu przypadkach korzystne dla człowieka jest mutowanie silniejszych genów.  
b) 
− Dobór naturalny jest to przyrost osobników, jeżeli jeden z tych osobników posiada 

zmienioną informację spowodowaną mutacją – to następne pokolenia będą tę mutację 
dziedziczyły. 

− Mutacja korzystna za pomocą doboru naturalnego utrwali korzystne cechy 
w organizmie. 

− Dobór ma na celu zwiększenie liczby populacji, a utrwalenie się mutacji ma na celu 
zachowanie różnorodności organizmów. 

− Podczas krzyżowania wybierane są osobniki najlepiej przystosowane w danej populacji, 
co powoduje przekazywanie i łączenie się korzystnych mutacji. 

− Gorsze osobniki będą wyeliminowane przez dobór płciowy. 

Komentarz 
Przyczyny błędów popełnianych przez zdających to:  
− braki merytoryczne dotyczące wiadomości o mutacjach, ich utrwalaniu się 

w populacjach, mechanizmie działania doboru naturalnego, generalnie – zjawisk 
genetycznych w populacjach, 

− personifikacja doboru naturalnego, 
− podawanie przyczyn zamiast wyjaśniania. 
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Zadanie 29. (2 pkt) 
W populacji ludzkiej dzięki trzem występującym w niej allelom grup krwi IA, IB, i0 powstają 
cztery fenotypy grup krwi A, B, AB i 0. U Aborygenów (rdzennej ludności Australii) występują 
tylko dwie grupy krwi – A i 0. Aborygeni pochodzą od małej grupy przodków, którzy przybyli 
do Australii około 40 tysięcy lat temu. 
 
Określ dwie prawdopodobne przyczyny, które przesądziły o występowaniu tylko dwóch 
grup krwi wśród Aborygenów. 
 
Sprawdzane umiejętności  
Określania prawdopodobnych przyczyn zmian w puli genowej populacji na podstawie 
interpretacji podanych informacji – standard III 3) b). 

Rozwiązywalność zadania 
47% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− Żaden z przodków Aborygenów, którzy przybyli do Australii, nie był nosicielem genu 

na grupę krwi B. 
− Z powodu życia w izolacji Aborygeni rozmnażali się tylko w obrębie potomstwa grupy 

wyjściowej, co doprowadziło do utrwalenia się w ich populacji tylko grup krwi A i 0. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Prawdopodobnie u Aborygenów zanikły czynniki warunkujące grupę krwi B i AB. 
− Grupa krwi B powstała później niż Aborygeni w Australii. 
− W wyniku pożarów, które często występują w Australii doszło do śmierci dużej części 

przodków Aborygenów. 
− Aborygeni przybyli do Australii 40 tys. lat temu, było to bardzo dawno, być może wtedy 

człowiek posiadał tylko dwie grupy krwi. 
− Ciepły klimat Australii powoduje występowanie tylko dwóch grup krwi. 
− Być może u Aborygenów utrwaliła się jakaś mutacja, która powoduje śmierć w życiu 

prenatalnym osobników z allelem IB. 
− Osobniki z tą grupą krwi po prostu były odrzucane przez organizm matki podczas 

pierwszych dni ciąży przez samoistne poronienie. 
− Prawdopodobnie nie utrwaliła się mutacja, która wytworzyła współczynnik B. 
− Grupy krwi A i 0 okazały się korzystniejsze, więc B i AB wyginęły. 

Komentarz 
Przyczyny błędów popełnianych przez zdających to:  
− braki merytoryczne dotyczące zjawisk genetycznych w populacjach, działania doboru 

naturalnego i jego konsekwencji biologicznych, 
− wymyślanie przyczyn mało prawdopodobnych, niezwiązanych z ewolucją 

i jej mechanizmami, 
− niedokończenie opisu przyczyny, co prowadzi do odpowiedzi niepełnej. 
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Czas Czas Czas 

A B C 

Zadanie 30. (1 pkt) 
Na wykresach A, B i C przedstawiono zmiany liczebności osobników w trzech populacjach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spośród przedstawionych wykresów (A–C) wybierz ten, na którym zilustrowano wzrost 
liczebności populacji uwarunkowany pojemnością środowiska. 
 
Sprawdzane umiejętności  
Porównywanie i selekcjonowanie informacji dotyczących liczebności populacji – standard 
II 2) b). 

Rozwiązywalność zadania 
79%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
C. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Zaznaczanie A zamiast C. 
− Zaznaczanie dwóch odpowiedzi A i C. 

Komentarz 
Przyczyny błędów popełnianych przez zdających to brak znajomości zagadnień dotyczących 
liczebności populacji i mechanizmów ją regulujących. 

 
Zadanie 31. (2 pkt) 
W biocenozach otwartych wód jezior kluczową rolę odgrywają ryby drapieżne. 
Na schemacie przedstawiono uproszczony łańcuch pokarmowy jeziora. 

    plankton             plankton               ryby                             ryby 
    roślinny              zwierzęcy             planktonożerne           drapieżne 

Na podstawie analizy schematu wykaż związek między zmniejszeniem liczebności ryb 
drapieżnych w jeziorze (np. na skutek odławiania) a pogorszeniem warunków życia 
(brak / niedobory światła) roślin wodnych i towarzyszących im organizmów. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Interpretowanie informacji przedstawionych na schemacie oraz wykazywanie związków 
przyczynowo-skutkowych – standard  III 2) a). 
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Rozwiązywalność zadania 
28% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zmniejszenie liczebności ryb drapieżnych spowoduje wzrost liczebności ryb 
planktonożernych, co spowoduje zmniejszenie liczebności planktonu zwierzęcego, przez co 
nastąpi zwiększenie liczebności planktonu roślinnego. To może wpłynąć na zmniejszenie 
przejrzystości wody i spowoduje zmniejszenie poziomu fotosyntezy roślin wodnych. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedzi ogólne 
− Zmniejszenie liczebności ryb drapieżnych przyczyni się do pogorszenia warunków życia 

w jeziorze. 
− Spadek liczebności ryb drapieżnych wpływa na zmniejszoną przejrzystość wody 

a co za tym idzie gorsze warunki do przeprowadzania procesów życiowych. 
− Zmniejszenie liczebności ryb drapieżnych przyczyni się do pogorszenia warunków życia 

roślin i zwierząt ze względu na zmiany w liczebności poszczególnych ogniw łańcucha 
pokarmowego. 

Odpowiedzi niepełne  
− Zmniejszenie liczebności ryb drapieżnych spowoduje zwiększenie liczebności planktonu 

i ograniczenie przejrzystości wody. 
− Mniejsza liczba ryb drapieżnych przyczyni się do zwiększenia ilości ryb 

planktonożernych a to przyczyni się do zmniejszenia liczebności planktonu zwierzęcego 
i zwiększenia planktonu roślinnego. 

Odpowiedzi zawierające błędy merytoryczne 
− Ryby drapieżne warunkują ilość ryb planktonożernych oraz planktonu roślinnego, który 

konkuruje z roślinami o światło. 
− Zmniejszenie liczebności ryb drapieżnych nie ma wpływu na inne rośliny i zwierzęta 

w tym łańcuchu, mogą pogorszyć się tylko ich warunki życia. 

Komentarz 
Udzielenie poprawnej odpowiedzi wymagało  uważnego przeczytania polecenia i analizy 
znajdującego się nad nim schematu. Część zdających opisała zmiany jakie zajdą 
w przedstawionym łańcuchu pokarmowym ale nie potrafiła określić związku między tymi 
zmianami a pogorszeniem się warunków życia roślin i zwierząt. Trudności spowodowane 
brakiem wiedzy dotyczącej zależności między organizmami oraz między organizmem 
a środowiskiem oraz słabo opanowanymi umiejętnościami wykazywania związków 
przyczynowo-skutkowych uniemożliwiły wielu zdającym udzielenie poprawnych, pełnych 
odpowiedzi. Dodatkowym utrudnieniem był brak umiejętności jasnego formułowania 
odpowiedzi. 

 
Zadanie 32. (2 pkt) 
1. Niszczenie środowiska (np. zanieczyszczanie środowiska, wycinanie lasów, powstawanie 

obszarów nieużytków itp.) zachodzi na mniejszą skalę w krajach bogatych niż w krajach 
ubogich (rozwijających się).  

2. W krajach rozwijających się ekosystemy naturalne niszczone są w coraz szybszym tempie.  

Uważa się, że różnice te mają swoje źródło w dynamice zmian liczby ludności w krajach 
bogatych i w krajach ubogich. 
 



Biologia 

 72

Podając po jednym argumencie wyjaśnij, dlaczego niszczenie środowiska zachodzi 
na mniejszą skalę (wolniej) w krajach bogatych, a na większą skalę (jest szybsze) 
w krajach ubogich. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Interpretowanie i objaśnianie informacji dotyczących aktualnego stanu środowiska – standard 
III 2) a). 

Rozwiązywalność zadania 
70% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Kraje bogate  
− W krajach tych liczba ludności stopniowo spada, a nowoczesne technologie pozwalają 

na uzyskanie większych plonów i hodowli większej ilości zwierząt na dotychczas 
wykorzystywanych terenach.  

− W krajach tych liczba ludności stopniowo spada, zmniejsza się zatem presja człowieka 
na środowisko.  

− W krajach tych duże nakłady finansowe przeznaczone są na edukację ekologiczną co, 
sprzyja większej świadomość znaczenia ochrony środowiska i właściwego 
gospodarowania jego zasobami. 

Kraje ubogie  
− W krajach tych liczba ludności rośnie a więc potrzeba dużo ziemi uprawnej, miejsc do 

budowy zakładów przemysłowych, wycina się zatem lasy, osusza tereny podmokłe, 
buduje drogi przyczyniając się do niszczenia środowisk naturalnych.  

− Z powodu niewielkiego dochodu narodowego brak jest pieniędzy na edukację 
ekologiczną, na usuwanie negatywnych skutków działalności przemysłowej człowieka 
co, powoduje degradację środowiska.  

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedzi ogólne 
− Kraje bogate posiadają nadwyżki finansowe, które mogą przeznaczyć na inne dziedziny 

życia.  
− Kraje biedne mają duże zapotrzebowanie na surowce naturalne i żywność. 
Odpowiedzi niezgodne z poleceniem 
− W krajach bogatych przyrost naturalny jest ujemny lub zerowy. 
− W krajach biednych przyrost naturalny rośnie w sposób wykładniczy. 
Odpowiedzi nielogiczne, zawierające błędy językowe 
− Ustatkowany rozwój ludności w krajach bogatych nie powoduje zniszczenia środowiska.

Komentarz 
Przyczyną występujących błędów jest brak umiejętności doboru argumentów 
uwzględniających odniesienie do wpływu zmian liczby ludności w krajach bogatych 
i w krajach ubogich na środowisko naturalne. Wielu zdających prawdopodobnie 
niestarannie, pobieżnie przeanalizowało tekst i polecenie zadania. Nieliczni zdający 
nie potrafili określić dynamiki zmian liczby ludności w krajach bogatych i biednych,
co uniemożliwiało prawidłowe odniesienie się do zmian w środowisku naturalnym. 
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Zadanie 33. (2 pkt) 
Spośród poniższych stwierdzeń (A–E) wypisz oznaczenia literowe tych dwóch, z których 
jedno charakteryzuje konkurencję, a drugie komensalizm. 

A. Na sawannach afrykańskich hieny walczą o padlinę z sępami. 
B. Owady żyjące w ptasich gniazdach żywią się resztkami pokarmu gospodarzy. 
C. Szczupaki żywią się leszczami. 
D. Kleszcze odżywiają się krwią kręgowców. 
E. Bobry budując swoje żeremia i tamy zmieniają warunki wodne w biocenozach leśnych, 

stwarzając dla wielu gatunków roślin i zwierząt niekorzystne warunki życia. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wskazywanie przykładów zależności międzypopulacyjnych – standard I 3) b) 2). 

Rozwiązywalność zadania 
84% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
konkurencja  A,   komensalizm  B. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Komensalizm – E. 

Komentarz 
Stosunkowo niewielu zdających wskazało niepoprawne przykłady zależności 
międzypopulacyjnych. Błędne odpowiedzi wynikały z nieuważnego przeczytania treści 
podanych stwierdzeń, rzadziej z nierozumienia pojęcia „komensalizm” lub braku wiedzy 
dotyczącej oddziaływań międzygatunkowych.  

 
 
Zadanie 34. (2 pkt) 
Technika dzielenia zarodków u ssaków polega na rozdzieleniu na pojedyncze blastomery 
zarodków 2–16 komórkowych. Następnie doprowadza się poszczególne blastomery 
do stadium moruli lub blastocysty i przenosi się uzyskane zarodki do macic matek 
zastępczych. W ten sposób można uzyskać większą liczbę zwierząt z jednego zapłodnionego 
jaja. 
 
a) Uzasadnij jednym argumentem, że dzielenie zarodków może być jedną z technik 

klonowania zwierząt. 
b) Podaj przykład praktycznego zastosowania tej techniki w zachowaniu różnorodności 

biologicznej. 
 
Sprawdzane umiejętności  
a) Objaśnianie i komentowanie informacji dotyczących klonowania zwierząt – standard 

III 3) a). 
b) Podawanie przykładów wykorzystania techniki klonowania zwierząt – standard 

I 4) b) 22). 

Rozwiązywalność zadania 
45% 
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Wszystkie zarodki powstałe tą metodą mają identyczny materiał genetyczny.  
b)  
− Można w ten sposób uzyskać dużą liczbę osobników zagrożonych gatunków. 
− Daje ona możliwość odbudowania rzadkich genotypów przez sklonowanie osobników  

posiadających właśnie taki genotyp co umożliwia utrzymanie puli genowej zagrożonych 
populacji. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedzi niepełne 
− Wszystkie zarodki są identyczne. 
− Można w ten sposób zwiększyć liczbę osobników. 
Odpowiedzi nie odnoszące się do treści polecenia 
− Dzięki klonowaniu można uzyskać nowe gatunki zwierząt. 
Odpowiedzi błędne merytorycznie, nielogiczne 
− Dzielenie zarodków może być jedną z technik klonowania, ponieważ wszystkie zarodki 

maja taką samą liczbę genów. 
− Dzięki tej technice można otrzymać zarodki o różnorakich genach sprzyjających 

różnorodności. 

Komentarz 
Zadanie sprawiło trudność wielu zdającym. Wymagało trafnego doboru argumentu 
uzasadniającego możliwości opisanej techniki oraz podania poprawnego przykładu 
zastosowania tej techniki w zachowaniu różnorodności biologicznej. Prawdopodobnie wielu 
zdających nie posiadało odpowiedniej wiedzy z zakresu technik inżynierii genetycznej i ich 
wykorzystania w ochronie środowiska. Ponadto udzielenie poprawnej odpowiedzi 
niektórym zdającym utrudniało nierozumienie określenia „różnorodność biologiczna”. 

 
 
Zadanie 35. (2 pkt) 
Zespół polskich naukowców bada gen kodujący czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 
VEGF. Białko to bierze udział między innymi w tworzeniu naczyń krwionośnych 
(angiogenezie) poprzez stymulację podziałów komórek śródbłonka naczyniowego i ich 
migracji. Czynnikiem wzmagającym działanie VEGF jest niedotlenienie tkanek. VEGF 
reguluje zarówno angiogenezę  

a) fizjologiczną (gojenie się ran, możliwość leczenia miażdżycy naczyń krwionośnych),  
b) jak i patologiczną (zwiększenie liczby naczyń w okolicy guza nowotworowego, ułatwianie 

przerzutów nowotworów). 
 
Podaj, w którym przypadku podanym wyżej (a czy b) można by wykorzystać miejscową 
terapię genową wspomagającą działanie VEGF, a w którym (a czy b) wprowadzić 
odpowiednie przeciwciała, które zapobiegną angiogenezie. Każdy z przypadków 
uzasadnij jednym argumentem. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Określanie przypadków wykorzystania technik inżynierii genetycznej w medycynie 
i argumentowanie możliwości ich wykorzystania w konkretnych przypadkach
 – standard III 3) a). 
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Rozwiązywalność zadania 
53% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Terapia genowa; dzięki wprowadzeniu genów w miejsce leczenia zwiększy się 

produkcję VEGF i zwiększy się ukrwienie leczonego miejsca, co przyspieszy leczenie.  
b) Stosowanie przeciwciał; pozwoli unieczynnić powstający VEGF, naczynia krwionośne 

nie będą się tworzyły, co spowolni wzrost i przerzuty komórek nowotworu. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedzi niepełne, bez uzasadnienia lub z błędnie dobranym argumentem 
− Przypadek a – wykorzystać miejscową terapię genową przez wprowadzenie genu 

kodującego czynnik VEGF. 
− Przypadek a – można wykorzystać terapię genową, ponieważ pomoże ona w leczeniu 

miażdżycy naczyń krwionośnych. 
− Przypadek b – wprowadzenie odpowiednich przeciwciał zapobiegających angiogenezie. 
Odpowiedzi błędne merytorycznie 
− Przypadek a – można zastosować odpowiednią terapię genową, gdyż odpowiedni dobór 

genów daje możliwość szybszego gojenia się ran. 
− Przypadek b – można zastosować odpowiednie przeciwciała, które mogą przyczynić się 

do wyeliminowania  komórek rakowych. 
− Przypadek b – wprowadzenie odpowiedniego przeciwciała, które zapobiega 

angiogenezie czyli umożliwi to zwiększenie tworzenia się naczyń krwionośnych 
w okolicy guza nowotworowego. 

Komentarz 
Dla niektórych zdających zadanie okazało się trudne. Liczne błędy wynikały 
prawdopodobnie z nieuważnego przeanalizowania polecenia i tekstu zadania. Część 
zdających miała trudności z właściwym doborem argumentów dotyczących wykorzystania 
technik inżynierii genetycznej w konkretnych przypadkach. Przepisywali oni dosłownie 
wybrane ciągi wyrazów z tekstu wprowadzającego. Rzadko występowały błędne 
przyporządkowania sposobu działania do podanego przypadku. 
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Podsumowanie 
 

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych zarówno do poziomu podstawowego  
jak i do poziomu rozszerzonego sprawdzały umiejętności określone w 3 obszarach 
standardów wymagań egzaminacyjnych: 

I. Wiadomości i rozumienie 
zdający zna, rozumie i stosuje terminy, pojęcia i prawa, przedstawia oraz wyjaśnia procesy 
i zjawiska, 

II. Korzystanie z informacji 
zdający wykorzystuje i przetwarza informacje, 

III. Tworzenie informacji 
zdający rozwiązuje problemy i interpretuje informacje. 

Tematyka zadań egzaminacyjnych w arkuszach obejmowała wszystkie treści 
podstawy programowej. Dobór zadań w obu arkuszach był prawidłowy, były one 
zróżnicowane pod względem formy, zakresu treści, sprawdzanych umiejętności i stopnia 
trudności. 
Wyniki poszczególnych zadań i rozkład wyników wskazują, że przygotowanie maturzystów 
do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest lepsze niż na poziomie podstawowym. 

Można stwierdzić, że decyzje maturzystów w 2008 r. wybierających poziom 
rozszerzony egzaminu maturalnego musiały być bardzo przemyślane. Przy podejmowaniu 
decyzji uczniowie brali pod uwagę wymagania wyższych uczelni. Decyzje o wyborze 
poziomu rozszerzonego podejmowano ze świadomością konieczności specjalnego 
przygotowania się dla spełnienia tych wymagań.  

W rozwiązaniach niektórych zadań błędne odpowiedzi zdających świadczą o braku 
umiejętności odczytywania i poprawnego formułowania zależności na podstawie 
prezentowanych danych. Zamiast poprawnie sformułowanej zależności pojawiały się 
w odpowiedziach, np.: szczegółowe informacje odczytywane z wykresu.  

Wiele błędów wynikało z braku umiejętności formułowania wniosków (mylenie ich 
z bezpośrednim spostrzeżeniem / odczytem), ponadto wielu zdających miało problemy 
z trafnym uzasadnianiem własnych opinii i sądów na wskazany temat a na poziomie 
rozszerzonym z zadaniami dotyczącymi zjawisk genetycznych w populacjach. Często 
również stosowana była niepoprawna terminologia, w tym błędy językowe w nazwach oraz 
podawanie niepełnych nazw. 
Niektóre błędne odpowiedzi wskazują na brak umiejętności poprawnego pod względem 
językowym ich zredagowania oraz niezwracanie uwagi na staranność i precyzję wypowiedzi, 
czy też używanie skrótów myślowych i udzielanie odpowiedzi częściowych. Zdający nie 
stosują się do zawartego w poleceniu czasownika operacyjnego – opisz i wyjaśnij 
w odpowiedziach przepisują informacje ze schematu podając odczytane dane bez ich analizy 
i interpretacji. 

Podsumowując, przyczyną niepowodzeń zdających był brak lub słabe opanowanie 
umiejętności: 

− czytania polecenia ze zrozumieniem, 
− analizy danych przedstawionych w postaci tabeli, rysunków i schematów, 
− selekcji podanych informacji, 
− uogólniania i formułowania wniosków. 
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Przedstawiona analiza merytoryczna odpowiedzi zdających powinna zachęcić 
do kształtowania w szkole takich umiejętności jak: 

1. udzielanie odpowiedzi zgodnie z poleceniem i wyłącznie na temat, 
2. zwięzłe i logiczne formułowanie odpowiedzi, 
3. operowanie pełnymi nazwami procesów, związków chemicznych itp., 
4. interpretacja materiałów źródłowych (tekstów, rysunków, tabel, schematów), 
5. przetwarzanie podanych danych np. na formę schematu, wykresu, tabeli itp., 
6. czytanie ze zrozumieniem tekstów i wyciąganie wniosków na ich podstawie, 
7. podawanie odpowiednich przykładów ilustrujących omawiane procesy, zjawiska 

biologiczne, dotyczących omawianych organizmów, 
8. analizowanie wykresów. 

 
 
 



 





Opracowanie 
 Aleksandra Grabowska  

 Joanna Toczko  

 
Współpraca 

 Gabriela Ciszak  

 Barbara Haszczyc  

Teresa Kaleta 

 Ilona Konkel  

Beata Kupis  

Katarzyna Lisowska  

Grażyna Mieczkowska  

Krystyna Traple 

 
Konsultacja naukowa 

 prof. dr hab. Robert Charmas 

  
 
 
 
 
 

 
 



Chemia 

 81

WSTĘP 
Egzamin maturalny z chemii odbył się w całym kraju 16 maja 2008 r. i miał formę 

pisemną. Maturzyści mogli wybrać chemię jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy. 
Chemia jako przedmiot obowiązkowy mogła być zdawana na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym.  
Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 

egzaminacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce 
w zakresie wymagań opisanych dla poziomu podstawowego.  

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 150 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 
egzaminacyjnych sprawdzających umiejętność zastosowania poznanych metod do 
rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań opisanych dla 
poziomu rozszerzonego. 

Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% punktów możliwych 
do zdobycia na danym poziomie.  

Zdający, którzy wybrali chemię jako przedmiot dodatkowy zdawali egzamin 
na poziomie rozszerzonym, rozwiązując ten sam arkusz, co absolwenci zdający przedmiot 
obowiązkowy. Dla przedmiotu zdawanego jako dodatkowy nie określono progu zaliczenia. 

Na świadectwie wyniki egzaminu zarówno obowiązkowego, jak i dodatkowego 
zostały zapisane w skali procentowej.  

 
Podczas egzaminu zdający mogli korzystać z dołączonej karty wybranych tablic 

chemicznych, linijki oraz prostego kalkulatora. 

OPIS ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH 
Arkusze egzaminacyjne opracowano dla dwóch poziomów wymagań: 

− podstawowego  
− rozszerzonego  

Za prawidłowe rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu podstawowego zdający mógł 
otrzymać 50 punktów, a za prawidłowe rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu 
rozszerzonego 60 punktów.  
 

Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzały umiejętności 
odpowiadające standardom wymagań: 

− pozwalały wykazać się znajomością, rozumieniem i stosowaniem pojęć, terminów 
i praw oraz umiejętnością wyjaśniania procesów chemicznych; 

− sprawdzały umiejętność analizowania i przetwarzania informacji pochodzących 
z różnych źródeł, takich jak tabele, schematy, wykresy, teksty o tematyce 
chemicznej; 

− sprawdzały umiejętność rozwiązywania problemów chemicznych, projektowania 
eksperymentów oraz tworzenia i interpretowania informacji. 

 
Arkusze egzaminacyjne na egzamin z chemii w maju 2008 r. opublikowane są 

na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl). 
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Arkusz egzaminacyjny dla poziomu podstawowego 
Arkusz ten zawierał 30 zadań, spośród których pięć składało się z dwóch a jedno – 

z trzech podpunktów sprawdzających różne umiejętności. 20 zadań miało formę otwartą a 10 
– formę zadań zamkniętych różnego typu (wielokrotnego wyboru, przyporządkowania, 
prawda-fałsz). Zadania te sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w standardach 
wymagań dla poziomu podstawowego, przede wszystkim znajomość i rozumienie praw, 
pojęć i zjawisk chemicznych, posługiwanie się terminologią i symboliką chemiczną, 
znajomość właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych oraz 
umiejętność przedstawiania i wyjaśniania zjawisk, a także umiejętność zastosowania wiedzy 
w praktyce. Ponadto część zadań sprawdzała umiejętności związane z wykorzystaniem 
informacji o tematyce chemicznej, takich jak odczytywanie, analiza, porównywanie 
i selekcja informacji, uzupełnianie ich i przetwarzanie oraz wykonywanie obliczeń 
chemicznych. Kilka zadań sprawdzało umiejętność tworzenia informacji. 

Tematyka zadań egzaminacyjnych w arkuszu dla poziomu podstawowego obejmowała 
wszystkie treści z Podstawy programowej, przy czym najliczniej reprezentowane były 
zadania dotyczące właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz właściwości 
węglowodorów i ich pochodnych. 
 
 
 
Opis zadań egzaminacyjnych. Sprawdzane umiejętności, typowe odpowiedzi i uwagi 
do rozwiązań maturzystów. 
 
 
Zadanie 1. (3 pkt) 
Przeanalizuj położenie strontu (Sr) w układzie okresowym pierwiastków, a następnie 
uzupełnij poniższą tabelę, wpisując w pustą kolumnę literę P, jeżeli zdanie jest 
prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest ono fałszywe. 
 
Na podstawie położenia strontu w układzie okresowym pierwiastków można stwierdzić, że 
 

1. atom strontu ma 2 elektrony walencyjne, które w stanie podstawowym 
znajdują się na piątej powłoce.  

2. stront jest niemetalem.  

3. stront jest aktywniejszy od wapnia.  

4. stront nie reaguje z kwasem solnym.  

5. tlenek strontu ma charakter zasadowy.  

 
Sprawdzane umiejętności 
Odczytywanie i interpretacja informacji z układu okresowego pierwiastków – standard 
II.1)b)1).  

Rozwiązywalność zadania 
66%  
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Prawidłową odpowiedzią było uzupełnienie tabeli: 

1. atom strontu ma 2 elektrony walencyjne, które w stanie podstawowym 
znajdują się na piątej powłoce. P 

2. stront jest niemetalem. F 

3. stront jest aktywniejszy od wapnia. P 

4. stront nie reaguje z kwasem solnym. F 

5. tlenek strontu ma charakter zasadowy. P 
 
Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej zdający popełniali błędy w ocenie prawdziwości zdania 1. i 3. oraz 4. i 5. 

Komentarz 
Na podstawie odpowiedzi zdających można stwierdzić, że większość z nich poprawnie 
odczytuje i interpretuje informacje, dostrzegając zależności pomiędzy budową atomu 
i właściwościami pierwiastka a jego położeniem w układzie okresowym. 
Błędy w ocenie prawdziwości podanych w treści zadania twierdzeń mogą wynikać 
z losowego zaznaczania odpowiedzi P lub F albo braku umiejętności odczytywania 
informacji z układu okresowego. 

 
 

 Informacja do zadania 2. i 3. 
W skorupie ziemskiej występuje promieniotwórczy izotop Rb87

37 , ulegający przemianie β − . 
 
Zadanie 2. (1 pkt) 
Określ skład jądra atomowego tego izotopu rubidu. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Określanie na podstawie zapisu A

Z E  składu jądra atomowego – standard I.1)a)2).  

Rozwiązywalność zadania 
42%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Najczęściej zdający udzielali poprawnych odpowiedzi: 
 liczba protonów = 37 
 liczba neutronów = 50 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdecydowana większość zdających poprawnie określiła liczbę protonów. Do typowych 
błędów popełnianych przez zdających należało podawanie liczby elektronów jako 
składników jądra atomowego oraz niewłaściwe określenie liczby neutronów. Zdający 
udzielali również odpowiedzi na inne pytanie, podając wartość liczby atomowej (Z) i liczby 
masowej (A). 
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Komentarz 
Określanie składu jądra atomowego na podstawie zapisu A

Z E zasadniczo nie sprawia 
trudności zdającym. Jednak duża liczba niepoprawnych odpowiedzi sugeruje pobieżną 
analizę treści polecenia i mechaniczne określanie liczby cząstek elementarnych w atomie 
oraz popełnianie błędów rachunkowych. 

 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Uzupełnij schemat opisanej przemiany, wpisując symbol oraz liczbę atomową i liczbę 
masową powstającego izotopu. 
 

−+→ β.............Rb87
37  

 
Sprawdzane umiejętności 
Zapisywanie równań i przewidywanie produktów naturalnych przemian 
promieniotwórczych (β–) – standard I.3)a)3).  

Rozwiązywalność zadania 
56%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający poprawnie uzupełniali schemat przemiany: 
 Rb Sr87 87

37 38
−→ + β  

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej zdający popełniali błędy w określeniu liczby atomowej produktu reakcji. 
Niektórzy zdający poprawnie określali wartości Z i A, jednak zapisywali nieprawidłowy 
symbol pierwiastka, często powtarzając symbol Rb. 

Komentarz 
Ponad połowa zdających poprawnie zastosowała zasadę zachowania masy i zasadę 
zachowania ładunku do określenia produktu przemiany promieniotwórczej. Jednocześnie 
duża grupa zdających prawdopodobnie nie identyfikowała przemiany β– z emisją elektronu 
oraz nie dostrzega, że podczas przemiany promieniotwórczej powstaje jądro innego 
pierwiastka. 

 
 
Zadanie 4. (2 pkt) 
Spośród podanych właściwości wybierz (i podkreśl w każdym wierszu tabeli) te, które 
charakteryzują sód i chlor w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym. 
 

Sód to ciało stałe Chlor to gaz 

1. bezbarwne, czerwone, srebrzystobiałe, 
żółte 1. bezbarwny, brunatnopomarańczowy, 

żółtozielony 

2. twarde, miękkie 2. bezwonny, o duszącym zapachu 

3. przewodzące prąd elektryczny, 
nieprzewodzące prądu elektrycznego 3. o gęstości większej od gęstości powietrza, 

o gęstości mniejszej od gęstości powietrza 
Na podstawie: J. Ciba, J. Trojanowska, M. Zołotajkin „Mała encyklopedia pierwiastków”, Warszawa 1996 
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Sprawdzane umiejętności 
Podawanie typowych właściwości fizycznych Na i Cl – standard I.2)a)1).  

Rozwiązywalność zadania 
34%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający wybierali i podkreślali prawidłowe właściwości sodu i chloru: 

Sód to ciało stałe Chlor to gaz 

1. bezbarwne, czerwone, srebrzystobiałe, 
żółte 1. bezbarwny, brunatnopomarańczowy, 

żółtozielony 

2 twarde, miękkie 2. bezwonny, o duszącym zapachu 

3. 

przewodzące prąd elektryczny, 
nieprzewodzące prądu elektrycznego 3.

o gęstości większej od gęstości 
powietrza, 
o gęstości mniejszej od gęstości 
powietrza  

Najczęściej powtarzające się błędy 
Do najczęściej powtarzających się błędnych odpowiedzi należało określenie sodu jako 
substancji twardej i nieprzewodzącej prądu oraz chloru jako bezbarwnego gazu o gęstości 
mniejszej od gęstości powietrza. Część zdających przypadkowo wybierała właściwości 
charakterystyczne dla podanych pierwiastków. 

Komentarz 
Zadanie sprawdzające podstawowe wiadomości o właściwościach pierwiastków okazało się 
dla zdających trudne. Błędne odpowiedzi wskazują, że ich autorzy w niewystarczającym 
stopniu poznali właściwości fizyczne najważniejszych pierwiastków. 

 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Na rysunku przedstawiono schemat ilustrujący proces rozpuszczania w wodzie pewnej 
substancji. 
 

roztwór kryształ 

woda 

 
 
Spośród związków, których wzory wymieniono poniżej, wybierz ten, którego 
rozpuszczanie w wodzie można przedstawić za pomocą tego schematu. 
 

CBr4     HCl     KCl 
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Sprawdzane umiejętności 
Klasyfikowanie substancji chemicznych na podstawie opisu właściwości 
fizykochemicznych – standard III.3)1).  

Rozwiązywalność zadania 
60%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Najczęściej powtarzającą się odpowiedzią była odpowiedź poprawna: KCl lub chlorek 
potasu. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający wybierali CBr4 lub rzadziej HCl. 

Komentarz 
Popełniane błędy są prawdopodobnie wynikiem braku analizy przedstawionego schematu 
rozpuszczania związków jonowych w wodzie i brakiem umiejętności powiązana tej 
informacji z rodzajem wiązania w podanych związkach. 

 
Zadanie 6. (1 pkt) 
W tabeli podano wartości temperatury topnienia i temperatury wrzenia wybranych substancji 
(mierzone pod ciśnieniem 1013 hPa). 
 

Wzór 
substancji

Temperatura topnienia,
oC  

Temperatura wrzenia, 
oC  

Br2 – 7,2 59,5 

CH3Br – 93,7 3,6 

NaBr 743,0 1391,0 
 
Określ stan skupienia wymienionych substancji w temperaturze pokojowej (ok. 20°C) 
i pod ciśnieniem 1013 hPa. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Odczytywanie i interpretacja informacji z tablic chemicznych – standard II.1)b)1).  

Rozwiązywalność zadania 
55%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający poprawnie określali stan skupienia wymienionych substancji: 

Br2:  ciekły 
CH3Br: gazowy 
NaBr:   stały 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej zdający błędnie określali stan skupienia bromu i bromometanu. Często określali 
stan skupienia Br2 jako gazowy. 

Komentarz 
Błędne odpowiedzi wskazują na udzielanie przypadkowych odpowiedzi bez analizy wartości 
temperatur topnienia i wrzenia podanych w informacji. Określanie stanu skupienia bromu 
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jako gazowy wynika prawdopodobnie z kojarzenia zapisu wzoru dwuatomowej cząsteczki 
z innymi gazami. Określenie stanu skupienia substancji na podstawie analizy temperatur 
topnienia i temperatur wrzenia nadal sprawia trudność blisko połowie zdających. 
 

 Informacja do zadań 7. – 9. 
W poniższej tabeli przedstawiono wartości rozpuszczalności dwóch wybranych substancji 
w wodzie. 
 

Rozpuszczalność, g/100 g H2O Wzór 
związku 0°C 20°C 40°C 60°C 80°C 100°C 

Ca(OH)2 0,17 0,16 0,13 0,11 0,09 0,07 
PbI2 0,04 0,07 0,12 0,19 0,30 0,46 

Na podstawie: W. Mizerski „Tablice chemiczne”, Warszawa 1997 
 
Zadanie 7. (1 pkt) 
Narysuj wykres zależności rozpuszczalności Ca(OH)2 i PbI2 w wodzie od temperatury. 
Każdą linię podpisz wzorem odpowiedniej substancji. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Konstruowanie wykresów według podanych zależności – standard II.4)a)1).  

Rozwiązywalność zadania 
93%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Wykonanie wykresu: 

 PbI2 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający nieprecyzyjnie nanosili punkty na wykresie, co było spowodowane 
nieumiejetnością wykorzystania jego siatki. 

Komentarz 
Umiejętność sporządzania wykresów na podstawie danych przedstawionych w formie tabeli  
nie sprawia problemów większości zdających, jeżeli dany jest układ współrzędnych. 
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Zadanie 8. (2 pkt) 
Na podstawie wykresu oszacuj 
a) rozpuszczalność Ca(OH)2 i PbI2 w wodzie w temperaturze 70°C. 
b) temperaturę, w której rozpuszczalność obu substancji jest jednakowa. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Uzupełnianie brakujących danych na podstawie informacji podanych w formie wykresu 
i tablic chemicznych – standard II.2).  

Rozwiązywalność zadania 
89%  
Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Większość zdających poprawnie odczytała informacje z wykresu: 
a) oszacowanie rozpuszczalności obu związków w temperaturze 70°C: 

rozpuszczalność Ca(OH)2:  0,10 g/100 g H2O 
rozpuszczalność PbI2:   0,25 g/100 g H2O 

b) oszacowanie temperatury, w której rozpuszczalność obu substancji jest jednakowa: 
42°C 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający błędnie odczytywali wartości rozpuszczalności substancji lub wartość temperatury. 

Komentarz 
Nieliczne błędne odpowiedzi wynikały najczęściej z braku skrupulatności podczas 
przeliczania liczby °C lub rozpuszczalności na jednostkę w siatce wykresu. 

 
Zadanie 9. (1 pkt) 
Dokończ, wpisując słowa rośnie lub maleje, następujące zdania: 
 
Rozpuszczalność Ca(OH)2 w wodzie ................................................ ze wzrostem temperatury. 
 
Rozpuszczalność PbI2 w wodzie ....................................................... ze wzrostem temperatury. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Dokonywanie uogólnień i formułowanie wniosków – standard III.3)3).  

Rozwiązywalność zadania 
99%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający w większości przypadków prawidłowo uzupełnili zdania: 

Rozpuszczalność Ca(OH)2 w wodzie maleje ze wzrostem temperatury. 
Rozpuszczalność PbI2 w wodzie rośnie ze wzrostem temperatury. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Nieliczna grupa zdających odwrotnie interpretowała wykres, błędnie określając zmiany 
rozpuszczalności Ca(OH)2 i PbI2 ze wzrostem temperatury. 

Komentarz 
Zadanie nie sprawiło trudności zdającym. Można przypuszczać, że błędna interpretacja 
wykresów świadczy o nieuwadze zdających. 
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Zadanie 10. (2 pkt) 
Dysponujesz trzema probówkami, w których znajdują się wodne rozcieńczone roztwory 
wodorotlenku sodu, kwasu azotowego(V) oraz azotanu(V) sodu. Nie wiesz jednak, który 
roztwór znajduje się w której probówce. 
 
a) Spośród następujących wskaźników kwasowo-zasadowych wybierz jeden, za pomocą 

którego można określić zawartość każdej probówki: 
 

fenoloftaleina,   oranż metylowy,   papierek uniwersalny. 
 

b) Napisz przewidywane obserwacje, wpisując do tabeli barwy, jakie wybrany 
wskaźnik przybiera w badanych roztworach. 

 

 Barwa wskaźnika w roztworze 

wodorotlenku sodu  

kwasu azotowego(V)  

azotanu(V) sodu  

 
Sprawdzane umiejętności 
Projektowanie doświadczeń pozwalających na rozróżnienie roztworów kwaśnych, 
obojętnych i zasadowych – standard III.2)6). 

Rozwiązywalność zadania 
a) 77%  
b) 37%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający poprawnie wybierali w punkcie a) jako wskaźnik papierek uniwersalny i określali 
jego zabarwienie w badanych roztworach (punkt b)). 

 Barwa wskaźnika w roztworze 

wodorotlenku sodu granatowa lub ciemnoniebieska 
lub niebieska lub zielona 

kwasu azotowego(V) czerwona lub różowa 

azotanu(V) sodu żółta lub pomarańczowa 
 
Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej zdający błędnie wybierali wskaźnik, np. oranż metylowy lub fenoloftaleinę. 
W przypadku użycia papierka uniwersalnego w obserwacjach dotyczących azotanu(V) sodu 
pojawiały się zapisy błędne (np. bezbarwny) lub nie na temat (papierek nie zmienił barwy). 

Komentarz 
Stosunkowo niewielka grupa zdających nie umiała dobrać wskaźnika do badania odczynu 
kwasowego, zasadowego i obojętnego. Znacznie większe trudności sprawiło określenie 
barwy papierka uniwersalnego w badanych roztworach, szczególnie w roztworze o odczynie 
obojętnym. 
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Zadanie 11. (2 pkt) 
Określ charakter chemiczny (kwasowy lub zasadowy) tlenku wapnia i tlenku siarki(VI). 
Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji każdego z tych tlenków odpowiednio 
z wodorotlenkiem sodu lub z kwasem solnym. 
 

Tlenek Charakter chemiczny 
tlenku Równanie reakcji 

CaO   

SO3   

 
Sprawdzane umiejętności 
Porównanie tlenków ze względu na ich charakter chemiczny – standard I.2)b)3). 
Zapisywanie równań typowych reakcji otrzymywania soli – standard I.3)a)9). 

Rozwiązywalność zadania 
53%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający poprawnie uzupełniali tabelę: 

Tlenek Charakter chemiczny 
tlenku Równanie reakcji 

CaO zasadowy CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O 

SO3 kwasowy 
SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O 
lub 
SO3 + NaOH → NaHSO4  

Najczęściej powtarzające się błędy 
Część zdających błędnie określiła charakter chemiczny jednego lub obu tlenków. Niektórzy 
zdający, mimo poprawnego określenia charakteru chemicznego tlenków, błędnie zapisywali 
równania reakcji. Najczęściej popełniane błędy polegały na niewłaściwym doborze 
substratu, błędnym zapisaniu wzorów produktów lub na niewłaściwym dobraniu 
współczynników stechiometrycznych. Dość często zdający zapisywali – niezgodnie 
z poleceniem – równania reakcji tlenków z wodą, zamiast z kwasem lub z zasadą. 

Komentarz 
Powtarzające się błędy wynikają prawdopodobnie z braku uwagi przy zapisywaniu wzorów 
reagentów i przy dobieraniu współczynników stechiometrycznych w równaniach reakcji. 
Okazało się także, że część zdających miała problemy z ułożeniem wzoru soli na podstawie 
wzoru tlenku kwasowego. Posługiwanie się językiem symboli chemicznych w zapisywaniu 
równań reakcji chemicznych sprawiało trudności dość dużej grupie zdających. 

 
Zadanie 12. (2 pkt) 
Napisz w formie cząsteczkowej 

a) równania reakcji, za pomocą których można z siarki otrzymać tlenek siarki(VI). 
 
b) równanie reakcji otrzymywania tlenku wapnia z węglanu wapnia, zaznaczając, 

w jakich warunkach zachodzi ta reakcja. 
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Sprawdzane umiejętności 
Zapisywanie równań reakcji ilustrujących metody otrzymywania tlenków S i Ca – standard 
I.3)a)6). 

Rozwiązywalność zadania 
36%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający udzielali odpowiedzi poprawnych, zapisując równania reakcji: 
a) otrzymywania tlenku siarki(VI): 

S + O2 → SO2 
2SO2 + O2 katalizator⎯⎯⎯⎯→  2SO3  lub  2SO2 + O2 ⎯⎯→  2SO3 

b) otrzymywania tlenku wapnia z uwzględnieniem warunków reakcji: 
CaCO3 temperatura⎯⎯⎯⎯→  CaO + CO2 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej zdający zapisywali równanie otrzymywania SO3 jednoetapowo – bezpośrednio 
w reakcji spalania siarki – oraz niewłaściwie dobierali współczynniki stechiometryczne. 
W równaniu reakcji rozkładu termicznego węglanu wapnia nie uwzględniali warunków 
reakcji albo zapisywali równanie reakcji węglanu wapnia z wodą. 

Komentarz 
Zadanie sprawiło wiele trudności zdającym. Można wnioskować, że nie opanowali oni 
w zadowalającym stopniu metod otrzymywania tlenków. Również stosowanie zasad notacji 
chemicznej sprawiało zdającym trudności. 

 
Zadanie 13. (1 pkt) 
Kamień budowlany, zawierający węglan wapnia (CaCO3) lub magnezu (MgCO3), łatwo ulega 
atakowi kwaśnego opadu atmosferycznego, w wyniku którego powstają rozpuszczalne 
w wodzie sole wapnia lub magnezu. 

Na podstawie: Peter O’Neill, „Chemia środowiska”, Warszawa – Wrocław 1997 
 
Dokończ poniższy schemat tak, aby otrzymać skrócony jonowy zapis równania opisanej 
reakcji z udziałem węglanu wapnia. 

→+ +H2CaCO3 ............................................................................................................ 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnianie przebiegu zjawisk spotykanych w życiu codziennym, posługując się wiedzą 
chemiczną w korelacji z innymi naukami przyrodniczymi – standard III.1)2). 

Rozwiązywalność zadania 
18%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawną odpowiedzią było uzupełnienie schematu: 

CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + H2O + CO2 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Wiele osób nie podjęło próby rozwiązania tego zadania. W wielu odpowiedziach pojawiały 
się przypadkowe zapisy, nieuwzględniające zasady zachowania masy i ładunku. 
Najczęstszym błędem było zapisywanie wzoru kwasu węglowego jako produktu reakcji. 
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Komentarz 
Zadanie okazało się bardzo trudne dla zdających. Na podstawie analizy błędnych 
odpowiedzi można stwierdzić, że wielu zdających nie opanowało w wystarczającym stopniu 
wiadomości o typowych właściwościach węglanu wapnia jako soli nietrwałego kwasu 
węglowego. Niepokój budzi również fakt, że dla bardzo licznej grupy zdających jonowy 
zapis równania reakcji jest trudnością nie do pokonania. 

 
 
Zadanie 14. (2 pkt) 
Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym rysunku. 

H2O 

K(s) 

I 

BaCl2(aq) 

Na2SO4(aq) 

II 

 
Napisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących w probówkach I i II (w razie 
potrzeby skorzystaj z tablicy rozpuszczalności). 
 
Sprawdzane umiejętności 
Zapisywanie równań reakcji na podstawie graficznego opisu przemiany – standard I.3)a)4). 

Rozwiązywalność zadania 
37%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zapisanie równań reakcji w formie jonowej: 

I:  2K + 2H2O → 2K+ + 2OH– + H2 
II:   Ba2+ + SO4

2– → BaSO4↓  
 lub  Ba2+ + 2Cl– + 2Na+ + SO4

2– → BaSO4↓ + 2Na+ + 2Cl– 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej zdający zapisywali równania reakcji, traktując wodę i siarczan(VI) baru jako 
związki obecne w roztworze w postaci jonów, mylili także atom potasu K z kationem K+. 

Komentarz 
Zadanie sprawiło wiele trudności. Można wnioskować, że zdający nie opanowali w stopniu 
zadowalającym umiejętności zapisywania w formie jonowej równań reakcji zachodzących 
w roztworach wodnych. 
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Zadanie 15. (2 pkt) 
Określ stopnie utlenienia azotu w cząsteczce i jonach, których wzory podano w tabeli. 
 

 +
4NH  2HNO  

−
3NO  

stopień utlenienia azotu    

 
Sprawdzane umiejętności 
 Określenie stopnia utlenienia pierwiastka w jonie i cząsteczce nieorganicznego związku 
chemicznego – standard I.1)h)2). 

Rozwiązywalność zadania 
47%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający poprawnie określali stopnie utlenienia azotu: 

 +
4NH  2HNO  

−
3NO  

stopień utlenienia azotu –III  III lub +III V lub +V 

Część zdających zapisywała stopnie utlenienia, stosując cyfry arabskie (np. +5) – takie 
odpowiedzi również oceniano pozytywnie. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający popełniali przede wszystkim błędy w określaniu stopni utlenienia azotu w jonach. 
Najwięcej błędnych odpowiedzi dotyczyło określenia wartości stopnia utlenienia azotu 
w kationie amonowym. Podawano zapisy odpowiadające ładunkowi jonu lub inne 
przypadkowe wartości. 

Komentarz 
Zdający dobrze opanowali umiejętność określania stopni utlenienia w cząsteczkach, 
natomiast problemy stwarzało im określenie stopni utlenienia w jonach. Pewną trudność 
nadal sprawia poprawna forma zapisu stopni utlenienia. 

 
 
 
Zadanie 16. (3 pkt) 
Tlenek chromu(III) stapiany z węglanem potasu w obecności tlenu przekształca się 
w chromian(VI) potasu. Reakcja ta zachodzi według schematu: 
 

Cr2O3 + K2CO3 + O2  ⎯⎯⎯⎯ →⎯ atemperatur   K2CrO4 + CO2 
 
a) Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniu tej reakcji, stosując metodę 

bilansu elektronowego. 
 
b) Napisz wzór substancji, która w tej reakcji pełni rolę utleniacza, i wzór substancji, 

która pełni rolę reduktora. 
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Sprawdzane umiejętności 
a) Stosowanie zasady bilansu elektronowego do uzgadniania równań reakcji – standard 

I.3)a)1). 
b) Wskazanie utleniacza i reduktora – standard I.1)h)3). 

Rozwiązywalność zadania 
a) 35%  
b) 35%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Zdający dobierali współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego: 

Bilans elektronowy: 
III VI

2Cr 2Cr 6e−→ +  │x2  lub 
III VI
Cr Cr 3e−→ +   │x4 

0 II
2O 4e 2O

−
−+ →  │x3  lub 

0 II

2O 4e 2O
−

−+ →  │x3 
Część zdających ilustrowała przebieg procesu utleniania, zapisując liczbę oddanych 
elektronów po stronie substratów ze znakiem minus. 
Dobór współczynników stechiometrycznych w równaniu reakcji: 

temperatura
2 3 2 3 2 2 4 22Cr O 4K CO 3O 4K CrO 4CO+ + ⎯⎯⎯⎯→ +  

b) Zdający zapisywali wzory utleniacza i reduktora: 
Utleniacz: O2 
Reduktor: Cr2O3 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający nie potrafili ustalić stopni utlenienia bądź zapisywali stopnie utlenienia cyframi 
arabskimi, stosując formę oznaczającą symbol jonu, który nie istnieje. Błędnie zapisywali 
równania połówkowe. Część osób myliła proces utleniania z procesem redukcji, inni, mimo 
poprawnie dokonanego bilansu, błędnie dobierali współczynniki lub poprawnie dobierali 
współczynniki bez wykonania bilansu. Zdający mylili utleniacz z reduktorem lub 
wskazywali węglan potasu jako utleniacz. Niektórzy – niezgodnie z poleceniem – 
wskazywali jedynie symbole pierwiastków, a nie wzory substancji pełniących w tej reakcji 
rolę utleniacza i reduktora. 

Komentarz 
Na podstawie analizy popełnionych błędów oraz faktu, że zadanie było często opuszczane, 
można wnioskować, że zdający nie opanowali w stopniu zadowalającym umiejętności 
sprawdzanych w tym zadaniu. 

 
 

 Informacja do zadań 17. – 19. 
Nadtlenek wodoru, H2O2, to bezbarwna ciecz, której gęstość w temperaturze 25°C jest równa 
1,44 g/cm3. Temperatura topnienia H2O2 wynosi – 0,4°C, a temperatura wrzenia 152°C. 
Nadtlenek wodoru jest silnym utleniaczem, może również działać jako reduktor. Jest bardzo 
słabym kwasem. Nadtlenek wodoru w postaci wodnego roztworu o stężeniu 30% masowych 
nosi nazwę perhydrolu. Wodny roztwór H2O2 o stężeniu 6% masowych stosuje się do 
rozjaśniania włosów, zaś wodny roztwór tego związku o stężeniu 3% masowych to woda 
utleniona, która jest używana jako środek bakteriobójczy. 

Na podstawie: L. Jones, P. Atkins „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Warszawa 2004 
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Zadanie 17. (2 pkt) 
Z powyższego tekstu wybierz trzy właściwości fizyczne i trzy właściwości chemiczne 
nadtlenku wodoru. Zapisz je w tabeli. 
 

Właściwości nadtlenku wodoru 

fizyczne chemiczne 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Dokonywanie selekcji i analizy informacji podanych w formie tekstu o tematyce chemicznej
 – standard II.3).  

Rozwiązywalność zadania 
72%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający wyszukiwali w podanym tekście właściwości fizyczne i chemiczne nadtlenku 
wodoru i wpisywali je do tabeli. 
Właściwości fizyczne: 
− bezbarwna ciecz lub ciecz lub bezbarwny, 
− gęstość 1,44 g/cm3, 
− temperatura topnienia  – 0,4oC, 
− temperatura wrzenia 152 oC. 
Właściwości chemiczne: 
− silny utleniacz lub utleniacz, 
− reduktor, 
− słaby kwas, 
− bakteriobójczy. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Część zdających myliła właściwości fizyczne z właściwościami chemicznymi nadtlenku 
wodoru. 

Komentarz 
W większości zdający udzielali prawidłowych odpowiedzi. Właściwości fizyczne na ogół 
były wpisane prawidłowo, większą trudność dla zdających stanowiło wybranie z podanego 
tekstu właściwości chemicznych. 

 
 
 
 

Zadanie 18. (1 pkt) 
Spośród właściwości chemicznych nadtlenku wodoru wybierz i podaj tę, która decyduje 
o zastosowaniu tego związku (w postaci rozcieńczonego wodnego roztworu) 
do rozjaśniania włosów. 
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Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnianie przebiegu zjawisk spotykanych w życiu codziennym, posługując się wiedzą 
chemiczną w korelacji z innymi naukami przyrodniczymi – standard III.1)2). 

Rozwiązywalność zadania 
69%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Najczęściej zdający poprawnie wskazywali, że nadtlenek wodoru jest silnym utleniaczem. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający udzielali błędnych odpowiedzi, podając inne właściwości chemiczne lub fizyczne 
nadtlenku wodoru. 

Komentarz 
W większości przypadków zdający udzielali poprawnej odpowiedzi. Zadanie okazało się 
stosunkowo łatwe – prawdopodobnie ze względu na powiązanie z życiem codziennym. 

 
Zadanie 19. (2 pkt) 
Oblicz, ile gramów nadtlenku wodoru znajduje się w 100 cm3 perhydrolu. Gęstość 
perhydrolu wynosi 1,11 g/cm3. 
 
 

Sprawdzane umiejętności 
Wykonywanie obliczeń chemicznych związanych ze stężeniem procentowym roztworu: 
obliczenie masy substancji rozpuszczonej – standard II.5)c)5). 

Rozwiązywalność zadania 
28% – zadanie trudne 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Najczęściej zdający rozwiązywali zadanie w następujący sposób: 
wyprowadzenie zależności i podstawienie danych liczbowych: 

2 2

3 3

H O
30% 100 cm 1,11g / cmm 33,3 g

100%
⋅ ⋅

= =  

lub 

obliczenie masy roztworu  3
r 3

gm v d 100cm 1,11 111g
cm

= ⋅ = ⋅ =  

obliczenie masy substancji  111g —— 100% 
       x    ——  30%   x = 33,3 g 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Część zdających nie podjęła próby rozwiązania zadania. Zdający, którzy rozwiązywali 
zadanie, błędnie układali proporcje, mieli również trudności z przekształcaniem wzorów. 
Mylili też perhydrol z wodą utlenioną, nie czytając uważnie treści zadania i informacji 
wprowadzającej. Nie potrafili przedstawić logicznego toku rozumowania. Często mylili 
obliczoną masę roztworu z masą substancji. Zdarzały się również błędy rachunkowe. 

Komentarz 
Zdający nie opanowali w stopniu zadowalającym umiejętności wykonywania obliczeń 
dotyczących roztworów o podanym stężeniu procentowym. 
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 Informacja do zadania 20. i 21. 
Nadtlenek wodoru jest związkiem nietrwałym. Ulega reakcji rozkładu według równania 
 

2H2O2  →  2H2O + O2 
 
Reakcja ta w temperaturze pokojowej zachodzi powoli, lecz katalizuje ją obecność różnych 
substancji, na przykład MnO2. 
 
 
Zadanie 20. (1 pkt) 
Wykonano doświadczenie, którego przebieg ilustruje poniższy rysunek. 
 

woda utleniona 

MnO2 

 
 
Zapisz obserwacje, jakich można było dokonać w czasie tego doświadczenia. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Zapisywanie obserwacji wynikających z prezentowanych doświadczeń – standard II.4)b)2).  

Rozwiązywalność zadania 
49%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawną odpowiedzią było podanie obserwacji: 
− wydziela się bezbarwny gaz, 
− roztwór pieni się, 
− powstają pęcherzyki gazu, 
− woda pieni się, co świadczy o powstaniu gazu. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający zapisywali nieprawidłowe obserwacje albo zamiast obserwacji formułowali 
wniosek. Niektórzy poprawną obserwację uzupełniali błędnym wnioskiem. 

Komentarz 
Zadanie sprawiło trudność połowie zdających, którzy nie wykazali się umiejętnością 
formułowania obserwacji, albo myląc je z wnioskami, albo błędnie interpretując informacje 
przedstawione w treści zadania. 

 
Zadanie 21. (2 pkt) 
Oblicz objętość tlenu w warunkach normalnych, który powstał w wyniku rozkładu 85 g 
czystego nadtlenku wodoru. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykonywanie obliczeń chemicznych z zastosowaniem pojęcia mola i objętości molowej 
gazów w warunkach normalnych – standard II.5)a)2). 
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Rozwiązywalność zadania 
40%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Najczęściej zdający rozwiązywali zadanie w następujący sposób: 

2 ⋅34 g                 22,4 dm3 

2H2O2  → 2H2O  + O2 
85 g                         x     x = 28 dm3 

lub 
68 g H2O2   —— 32g O2 
85 g H2O2   ——     x      x = 40 g  
 
32g O2  —— 1 mol    
40g O2  ——    x       x = 1,25 mol  
 
1 mol     ——  22,4 dm3  
1,25 mol ——      x     x = 28 dm3    

Najczęściej powtarzające się błędy 
Wielu zdających nie podjęło próby rozwiązania zadania. Zdający, którzy taką próbę podjęli,  
popełniali błędy w rozwiązaniu, nie uwzględniając stechiometrii reakcji lub przypisując 
nadtlenkowi wodoru objętość gazu w warunkach normalnych. Popełniali również błędy 
rachunkowe. 

Komentarz 
Tylko nieliczni zdający potrafili przedstawić przejrzyście tok rozumowania. Trudność 
sprawiało powiązanie danych z szukaną, w tym uwzględnienie stechiometrii reakcji oraz 
objętości molowej gazów w warunkach normalnych. Umiejętność ta jest 
w niewystarczającym stopniu opanowana przez zdających. 

 
 
Zadanie 22. (2 pkt) 
Scharakteryzuj etan i etanol (w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem 
atmosferycznym), wybierając ich właściwości spośród podanych poniżej i wpisując je 
w odpowiednie kolumny tabeli. 
 

1. gaz, ciecz, ciało stałe 
2. bezbarwny, barwny 
3. dobrze rozpuszczalny w wodzie, praktycznie nierozpuszczalny w wodzie 
4. palny, niepalny 

 

Etan Etanol 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 
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Sprawdzane umiejętności 
Określanie typowych właściwości węglowodorów i ich jednofunkcyjnych pochodnych
 – standard I.2)b)13-14).  

Rozwiązywalność zadania 
47%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawną odpowiedzią było uzupełnienie tabeli w następujący sposób: 

Etan Etanol 

1. gaz 1. ciecz 

2. bezbarwny 2. bezbarwny 

3. praktycznie nierozpuszczalny w wodzie 3. dobrze rozpuszczalny w wodzie 

4. palny 4. palny  

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający błędnie wybierali właściwości etanu i etanolu. 

Komentarz 
Najczęściej zdarzało się, że w zestawie właściwości jedna lub dwie były błędne. Zdający 
mieli trudności z poprawnym określeniem właściwości fizycznych etanu i etanolu.  

 
 Informacja do zadania 23. i 24. 

W wyniku reakcji addycji chlorowodoru do węglowodoru X powstaje chloroeten (chlorek 
winylu) o wzorze ClCHCH2 −= . 
 
Zadanie 23. (2 pkt) 
Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, 
 

a) równanie reakcji węglowodoru X z chlorowodorem. 
 

b) równanie reakcji chloroetenu z wodorem wobec katalizatora. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Zapisywanie równań reakcji typowych dla poszczególnych grup węglowodorów – standard 
I.3)a)17).  

Rozwiązywalność zadania 
50%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający najczęściej zapisywali równania reakcji: 

a) 2HC CH HCl H C CH Cl≡ + → = −  

b) (p,T,katalizator)
2 2 3 2H C CH Cl H CH CH Cl= − + ⎯⎯⎯⎯⎯→ −  

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający dobierali niewłaściwe substraty i – w konsekwencji – niewłaściwe produkty 
w równaniach obu reakcji. 
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Komentarz 
Liczne błędy sugerują, że zdający nie dość wnikliwie analizowali informację 
wprowadzającą do zadania oraz treść polecenia albo w niewystarczającym stopniu 
opanowali wiadomości o podstawowych właściwościach chemicznych etenu i etynu. 
Zdający mieli też trudności z zapisywaniem równań typowych reakcji przebiegających 
z udziałem tych związków. 

 
 
Zadanie 24. (1 pkt) 
Chloroeten ma zdolność ulegania reakcji  polimeryzacji. 
 
Spośród poniżej przedstawionych wzorów wybierz ten, który ilustruje budowę 
fragmentu łańcucha produktu polimeryzacji chloroetenu (chlorku winylu). Zaznacz 
odpowiedź A, B, C lub D. 
 

A. B. C. D. 

C C C C

H

H

H

H

H

H

H

H

 

C C C C

H

H

Cl

H

H

H

Cl

H

C C C C

H

H

H

H

C C C C

H

Cl

H

Cl
 

Sprawdzane umiejętności 
Uzupełnianie równań reakcji przez dobranie brakujących produktów – standard I.3)a)2). 

Rozwiązywalność zadania 
51%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Odpowiedź B 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej powtarzającą się błędną odpowiedzią była odpowiedź D – zdający wybierali 
strukturę polimeru z wiązaniem podwójnym. 

Komentarz 
Połowa zdających nie rozwiązała poprawnie tego zadania. Popełniane błędy świadczą 
o niezrozumieniu procesu polimeryzacji. 

 
 
Zadanie 25. (3 pkt) 
Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli odróżnić etan od etenu. W tym 
celu: 
 
a) napisz, jaką różnicę w budowie cząsteczek tych związków weźmiesz pod uwagę, 

planując eksperyment; 
b) uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując nazwę użytego odczynnika wybranego 

z podanej poniżej listy: 
• zawiesina wodorotlenku miedzi(II), 
• wodny roztwór bromu, 
• wodny roztwór chlorku żelaza(III); 
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Schemat doświadczenia: 

Odczynnik: 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 

etan eten 

I II 

 
 
c) napisz, jakie obserwacje potwierdzą obecność etanu w probówce I i etenu 

w probówce II po wprowadzeniu tych gazów do wybranego odczynnika (wypełnij 
poniższą tabelę). 

Barwa zawartości probówki 
 

przed zmieszaniem reagentów po zmieszaniu reagentów 

Probówka I   

Probówka II   

 
Sprawdzane umiejętności 
Projektowanie doświadczeń pozwalających na odróżnienie węglowodorów różnych typów 
na podstawie ich właściwości fizykochemicznych – standard III.2)7). 

Rozwiązywalność zadania 
a) 77%  
b) 78%  
c) 25%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Zdający wskazywali – w różny sposób – na obecność wiązania podwójnego między 

atomami węgla w cząsteczce etenu albo brak wiązania podwójnego w cząsteczce etanu. 
b) Zdający wybierali jako odczynnik wodny roztwór bromu i uzupełniali schemat 

doświadczenia. 
c) Zdający formułowali obserwacje, uzupełniając tabelę: 

Barwa zawartości probówki 
 

przed zmieszaniem reagentów po zmieszaniu reagentów 

Probówka I brunatna lub czerwona 
lub pomarańczowa lub żółta 

brunatna lub czerwona 
lub pomarańczowa lub żółta 

Probówka II brunatna lub czerwona 
lub pomarańczowa lub żółta bezbarwna lub odbarwia się 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
a) Zdający wskazywali cechy, które bezpośrednio nie dotyczyły różnicy w budowie, lub 

nieprecyzyjnie opisywali tę różnicę. Często błędnie posługiwali się językiem 
chemicznym, co uniemożliwiło im sformułowanie poprawnej odpowiedzi.  

b) Zdający w sposób przypadkowy wybierali odczynnik lub dwa różne odczynniki z listy. 
c) Typowym błędem było nieuwzględnienie kolejności dodawania odczynników 

przedstawionej na schemacie doświadczenia. Konsekwencją było stwierdzenie, że przed 
zmieszaniem reagentów w probówkach są bezbarwne substancje, a po zmieszaniu 
następuje zmiana barwy. Wielu zdających nie umiało określić barwy zawartości 
probówek pomimo poprawnego wyboru odczynnika. 

Komentarz 
Zdający dobrze poradzili sobie z częścią a) i b), trudności sprawiło im poprawne rozwiązanie 
podpunktu c) zadania. Błędne odpowiedzi w podpunkcie a) wskazują, że zdający mieli 
trudności z dostrzeżeniem związku między budową cząsteczek węglowodorów a ich 
właściwościami lub nie potrafili go nazwać. Zdający mieli też problemy z poprawnym 
wyborem odczynnika pozwalającego na odróżnienie dwóch węglowodorów (dwie linijki na 
odpowiedź pozwalały na wpisanie dwóch odczynników). Niektórzy błędnie interpretowali 
rysunek opisujący doświadczenie i zmienili kolejność wprowadzania reagentów. 
Wiadomości na temat węglowodorów nie są wystarczająco uporządkowane i w sytuacji 
konieczności rozwiązania bardziej złożonego problemu okazują się niewystarczające. 
 
Zadanie 26. (1 pkt) 
Jednym z jednowodorotlenowych alkoholi zawierających 4 atomy węgla w cząsteczce jest 
2-metylopropan-1-ol o wzorze 
 

CH3 CH CH2

CH3

OH

 
Spośród poniższych wzorów wybierz te, które przedstawiają izomery tego alkoholu, 
i podaj ich numery. 
 

CH3 CH CH3

CH2 OH

CH3 C CH3

CH3

OH

CH3 CH2 CH2 OH

CH3 CH2 CH2 CH2 OH

I II

III IV

 
 

Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością i rozumieniem pojęć związanych z izomerią konstytucyjną – 
standard I.1)i)2). 

Rozwiązywalność zadania 
18%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Numery wzorów izomerów:  

III, IV 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Typowym błędem było wskazanie również wzoru I jako izomeru. 
Komentarz 
Zadanie było dla zdających bardzo trudne. Błędne wybieranie przez zdających wzoru I może 
świadczyć, że nie rozumieli oni zjawiska izomerii lub nie dość uważnie analizowali 
przedstawione wzory półstrukturalne. 

 
 

 Informacja do zadania 27. i 28. 
Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny butanonu. 
 

CH3 C CH2 CH3

O

1 2
 

 
Zadanie 27. (1 pkt) 
Napisz nazwy systematyczne grup oznaczonych we wzorze numerami 1 i 2. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Posługiwanie się poprawną nomenklaturą grup funkcyjnych – standard I.1)i)1). 

Rozwiązywalność zadania 
43%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Nazwa grupy numer 1: metylowa 
Nazwa grupy numer 2: karbonylowa lub ketonowa 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający podawali błędne nazwy jednej lub obu grup. 

Komentarz 
Na podstawie popełnianych błędów można wnioskować, że znaczna część zdających nie 
opanowała w wystarczającym stopniu nazewnictwa grup występujących w związkach 
organicznych. 

 
 
Zadanie 28. (1 pkt) 
Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) alkoholu powstałego w wyniku redukcji 
butanonu wodorem w obecności katalizatora. 
 
 

Sprawdzane umiejętności 
Zapisywanie wzorów półstrukturalnych (grupowych) podstawowych jednofunkcyjnych 
pochodnych węglowodorów – standard I.1)i)6).  

Rozwiązywalność zadania 
52%  
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający najczęściej zapisywali poprawnie wzór półstrukturalny butan–2–olu: 

CH3 CH CH2 CH3

OH

 
Najczęściej powtarzające się błędy 
Część zdających zapisywała wzory alkoholi o innej rzędowości, np. wzór butan–1–olu, 
lub zapisywali (niezgodnie z poleceniem) równanie zachodzącej reakcji, błędnie dobierając 
substraty. 

Komentarz 
Błędne odpowiedzi wskazują, że część zdających ma trudności z określeniem związku 
pomiędzy budową alkoholi a przebiegiem procesów ich utleniania. 

 
Zadanie 29. (3 pkt) 
Przeprowadzono reakcje chemiczne według następującego schematu: 
 

etanal kwas octowy octan etylu octan sodu
+ O2 + NaOH(aq)

I IIIII

+ C2H5OH/H2SO4(stęż.) 

 
 

Stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, napisz równania 
reakcji oznaczonych numerami I, II i III. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Zapisywanie równań reakcji na podstawie podanego ciągu przemian – standard I.3)a)5). 

Rozwiązywalność zadania 
39%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający zapisywali równania reakcji, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) reagentów: 
 

Równanie reakcji I: 

3 2 32CH CHO O 2CH COOH+ ⎯⎯→  
Równanie reakcji II: 

3 3 2CH COOH CH CH OH+ 3 2 3 2CH COOCH CH H O+  
lub 

3 2 5CH COOH C H OH+ 3 2 5 2CH COOC H H O+  
Równanie reakcji III: 

3 2 3 3 3 2CH COOCH CH NaOH CH COONa CH CH OH+ ⎯⎯→ +  

lub 

3 2 5 3 2 5CH COOC H NaOH CH COONa C H OH+ ⎯⎯→ +  

Najczęściej powtarzające się błędy 
Do najczęściej popełnianych błędów należały zaliczyć: 
− brak współczynników stechiometrycznych w równaniu reakcji I, 
− zapis równania reakcji I niezgodny ze schematem, to znaczy użycie innego utleniacza, 
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− brak produktu ubocznego w równaniu reakcji II, 
− błędne ustalenie produktów reakcji III. 

Komentarz 
Zdający najczęściej popełniali błędy w równaniu reakcji I, chociaż wydawało się 
najłatwiejsze. Pisząc je, zapominali o dobraniu współczynników stechiometrycznych albo 
zapisywali równanie inne niż podawał schemat, używając utleniacza innego niż wskazany 
tlen. Część zdających zapominała o produkcie ubocznym w równaniu reakcji II. 
W równaniu reakcji III często błędnie identyfikowano produkty hydrolizy estru 
w środowisku zasadowym. 

 
Zadanie 30. (1 pkt) 
Poniżej przedstawiono wzór pewnego dwucukru. 

 

C O

C

CC

C

O
H

H
H

OH
OH

H OH

H

CH2OH

C O

C

CC

C

OH
H

H

H

OH

H OH

H

CH2OH

I II
 

Określ, od jakich cukrów prostych pochodzą fragmenty I i II, z których zbudowana jest 
cząsteczka tego dwucukru. Zaznacz odpowiedź A, B, C lub D. 
 

 

 Fragment I Fragment II 

A. od fruktozy od fruktozy 

B. od fruktozy od glukozy 

C. od glukozy od fruktozy 

D. od glukozy od glukozy 
 
Sprawdzane umiejętności 
Rozpoznawanie najważniejszych cukrów prostych (glukozy, fruktozy) i złożonych 
(maltozy) zapisanych za pomocą wzorów Hawortha – standard I.1)i)7). 

Rozwiązywalność zadania 
63%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Odpowiedź D 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Często powtarzały się błędne odpowiedzi C lub B. 

Komentarz 
Zadanie sprawiało trudności części zdających. Błędy wskazują na niedostateczne 
opanowanie wzorów cukrów prostych. 
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Arkusz egzaminacyjny dla poziomu rozszerzonego 
 
Arkusz ten zawierał 35 zadań, spośród których osiem składało się z dwóch a jedno – 

z trzech podpunktów sprawdzających różne umiejętności. 21 zadań miało formę otwartą a 14 
– formę zadań zamkniętych różnego typu (wielokrotnego wyboru, przyporządkowania, 
prawda-fałsz). Zadania te sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w standardach 
wymagań dla poziomu rozszerzonego, przede wszystkim umiejętność korzystania z różnych 
źródeł informacji, ich analizy, selekcji i porównywania oraz interpretacji, a także 
wykonywania obliczeń chemicznych. Ponadto część zadań sprawdzała umiejętności 
związane z tworzeniem informacji, takie jak umiejętność planowania eksperymentów, 
przewidywania obserwacji i formułowania wniosków, oraz przedstawianiem i wyjaśnianiem 
zjawisk i procesów chemicznych. 

Tematyka zadań egzaminacyjnych w arkuszu dla poziomu rozszerzonego obejmowała 
wszystkie treści z Podstawy programowej, przy czym najliczniej reprezentowane były 
zadania dotyczące właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz właściwości 
węglowodorów i ich pochodnych. 

 
 
 

Opis zadań egzaminacyjnych. Sprawdzane umiejętności, typowe odpowiedzi i uwagi 
do rozwiązań maturzystów. 
 
 
Zadanie 1. (3 pkt) 
Przeanalizuj położenie selenu w układzie okresowym i określ podstawowe właściwości 
tego pierwiastka. Uzupełnij poniższą tabelę. 
 

1. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomu selenu w stanie 
podstawowym (z uwzględnieniem podpowłok)  

2. Najniższy stopień utlenienia selenu w związkach chemicznych  

3. Najwyższy stopień utlenienia selenu w związkach chemicznych  

4. Wzór związku selenu z wodorem  

5. Wzór tlenku, w którym selen przyjmuje najwyższy stopień 
utlenienia  

6. Przewidywany charakter chemiczny (zasadowy, amfoteryczny, 
kwasowy, obojętny) tlenku selenu, o którym jest mowa w p. 5.  

 
 
Sprawdzane umiejętności 
 Odczytywanie i interpretacja informacji z układu okresowego pierwiastków
– standard II.1)b)1).  

Rozwiązywalność zadania 
50%  
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający poprawnie uzupełniali tabelę: 

1. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomu selenu w stanie 
podstawowym (z uwzględnieniem podpowłok) 

4s24p4 
lub 4s2p4 

2. Najniższy stopień utlenienia selenu w związkach chemicznych – II 

3. Najwyższy stopień utlenienia selenu w związkach 
chemicznych VI lub + VI 

4. Wzór związku selenu z wodorem H2Se 

5. Wzór tlenku, w którym selen przyjmuje najwyższy stopień 
utlenienia SeO3 

6. Przewidywany charakter chemiczny (zasadowy, amfoteryczny, 
kwasowy, obojętny) tlenku selenu, o którym jest mowa w p. 5. kwasowy 

 
Najczęściej powtarzające się błędy 
W p. 1. najczęstszym błędem było zapisywanie konfiguracji elektronów walencyjnych 
z uwzględnieniem elektronów zapełniających podpowłokę 3d. Zdarzały się przypadki 
podawania pełnej konfiguracji elektronowej atomu selenu, również w zapisie powłokowym. 
W p. 2. bardzo często podawano jako inne niż – II wartości najniższego stopnia selenu. 
Wielu zdających nie zauważyło, że stopień ten ma wartość ujemną. 
W p. 3. również pojawiały się błędne odpowiedzi. 
W p. 4. najczęściej podawaną błędną odpowiedzią był wzór analogiczny do wzoru 
amoniaku. 
W p. 5. najczęściej podawana błędna odpowiedź to wzór tlenku selenu(IV). 
W p. 6. pojawiały się odpowiedzi wskazujące inny niż kwasowy charakter tlenku. 

Komentarz 
Największy problem mieli zdający z określeniem najniższego stopnia utlenienia selenu. 
Część osób błędnie odczytuje informacje z układu okresowego, nie dostrzega zależności 
między położeniem pierwiastka w układzie okresowym a konfiguracją elektronową jego 
atomów, nie potrafi przewidzieć typowych stopni utlenienia pierwiastka. Zadanie 
to sprawdzało elementarne umiejętności, które nie powinny sprawiać trudności maturzystom, 
a jednak liczba błędnych odpowiedzi była duża. 
 
 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Związki jonowe zbudowane są z jonów dodatnich i ujemnych, które mogą być jedno- lub 
wieloatomowe. 
 
Z podanego zbioru wybierz i podkreśl wzory tych substancji, które są związkami 
jonowymi. 
 

Ba(OH)2        CCl4        CH3COOH        CO2        H3PO4 

KHCO3        Na2SO4        NH4NO3        Rb2O        SO3 
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Sprawdzane umiejętności 
Opisywanie typowych właściwości tlenków, wodorotlenków, kwasów, soli i pochodnych 
węglowodorów – standard I.2)b)1).  

Rozwiązywalność zadania 
16%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawną odpowiedzią było wybranie i podkreślenie wzorów:  

Ba(OH)2        CCl4        CH3COOH        CO2        H3PO4 
KHCO3        Na2SO4        NH4NO3        Rb2O        SO3 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej nie zaliczano do związków jonowych tlenku rubidu, a błędnie podkreślano 
wzory kwasu octowego i fosforowego(V). 

Komentarz 
Odpowiedzi całkowicie poprawne zdarzały się sporadycznie. Dla zdających zadanie to 
okazało się bardzo trudne. Popełnione przez nich błędy wynikają prawdopodobnie z faktu, 
że utożsamiają oni związek jonowy z elektrolitem. 

 
 
Zadanie 3. (3 pkt) 
Poniżej przedstawiono ciąg przemian. 
 

Ca
1

Ca(OH)2

2
CaCO3

3
CaCl2

 
 
Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji oznaczonych numerami 1, 2 i 3. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Zapisywanie równań reakcji na podstawie graficznego opisu przemiany – standard I.3)a)4).  

Rozwiązywalność zadania 
58%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Równanie reakcji 1.  Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 
Równanie reakcji 2.  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

lub Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH 
Równanie reakcji 3.  CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 

Najczęściej powtarzające się błędy 
W równaniu reakcji 1. pojawiały się przypadki pomijania wśród produktów wydzielającego 
się w tej reakcji wodoru. W równaniu reakcji 2. i 3. nagminnie pojawiał się wzór kwasu 
węglowego.  

Komentarz 
Duża liczba zdających nie wiedziała, że kwas węglowy jest kwasem nietrwałym i słabym, 
oraz że tylko znikomy procent rozpuszczonego w wodzie CO2 tworzy cząsteczki kwasu 
węglowego, stąd dużo błędnych odpowiedzi w tym zadaniu. 
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Zadanie 4. (3 pkt) 
W wyniku badania próbki wody stwierdzono w niej niewielką zawartość jonów ołowiu(II). 
 
a) Korzystając z poniższego fragmentu tablicy rozpuszczalności, ustal i zapisz wzór soli 

sodowej, której wodnego roztworu należy użyć, aby praktycznie całkowicie usunąć 
jony Pb2+ z badanej wody. 

 

Jon Na+ Pb2+ 

Cl– bezbarwny roztwór 
(osad nie strąca się) 

biały osad 
(może się strącić, jeżeli stężenia roztworów są duże) 

NO3
– bezbarwny roztwór 

(osad nie strąca się) 
bezbarwny roztwór 
(osad nie strąca się) 

SO4
2– bezbarwny roztwór 

(osad nie strąca się) 
biały osad 
(praktycznie nierozpuszczalny w wodzie) 

Na podstawie: W. Mizerski „Tablice chemiczne”, Warszawa 1997 
 
b) Opisz przewidywane obserwacje, uwzględniając barwy użytych i otrzymanych 

roztworów lub osadów. 
 
c) Napisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji. 
 
Sprawdzane umiejętności 
a) Wykorzystywanie danych zawartych w tablicy rozpuszczalności do projektowania 

reakcji strąceniowych – standard II.1)b)3). 
b) Zapisywanie obserwacji wynikających z prezentowanych doświadczeń – standard 

II.1)b)2). 
c) Ilustrowanie w formie jonowej przebiegu reakcji strąceniowej – standard I.3)a)17).  

Rozwiązywalność zadania 
a) 79%  
b) 70%  
c) 69%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Poprawną odpowiedzią było wybranie soli i zapisanie wzoru: Na2SO4 
b) Zdający opisywali przewidywane obserwacje, np.: 

Po zmieszaniu bezbarwnego roztworu Na2SO4 z badaną wodą wytrąca się biały osad. 
c) Zdający poprawnie zapisywali równanie reakcji w formie jonowej skróconej: 

Pb2+ + SO4
2–  →  PbSO4 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) Pojawiły się nieliczne błędne odpowiedzi, w których wybrano niewłaściwą sól 

lub popełniono błąd w zapisie wzoru siarczanu(VI) sodu.  
b) Pomimo że w poleceniu zapisano, iż zdający muszą uwzględnić w odpowiedzi barwy 

użytych i otrzymanych roztworów lub osadów, często nie podawano informacji, 
że roztwór wybranej soli jest bezbarwny, a powstający osad jest biały.   

c) Zdarzały się przypadki zapisu równania w formie jonowej nieskróconej 
lub cząsteczkowej. Nieliczni zdający popełnili błędy w zapisie ładunków jonów 
biorących udział w reakcji. 
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Komentarz 
Zadanie nie sprawiło trudności większości zdających. Błędy wynikają prawdopodobnie 
z nieuważnego przeczytania polecenia. 

 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Skały wapienne, których głównym składnikiem jest CaCO3, ulegają erozji pod działaniem 
wody zawierającej rozpuszczony tlenek węgla(IV). W wyniku tego procesu woda staje się 
twarda. 
 
Napisz w formie jonowej równanie reakcji głównego składnika skał wapiennych z wodą 
zawierającą tlenek węgla(IV). 
 

Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnianie przebiegu zjawisk spotykanych w życiu codziennym, posługując się wiedzą 
chemiczną – standard III.1)2).  

Rozwiązywalność zadania 
18%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający zapisywali równanie reakcji: 

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2HCO 3
−  

Najczęściej powtarzające się błędy 
Bardzo często zdający nie uwzględniali, że węglan wapnia jest składnikiem skał. Nagminnie 
w równaniu po stronie substratów pojawiał się wzór kwasu węglowego lub jony będące 
produktami drugiego etapu dysocjacji jonowej tego kwasu.  

Komentarz 
Zadanie sprawiło trudności większości zdających. Odnotowano bardzo małą liczbę 
poprawnych odpowiedzi. Zdający nie wiedzieli, co powoduje twardość wody; nie wiedzieli 
także, że wodorowęglan wapnia jest rozpuszczalny w wodzie; nie potrafili korzystać z tabeli 
rozpuszczalności. 

 
 Informacja do zadania 6. i 7. 

 

Do 100 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu dodawano kroplami kwas solny o stężeniu 
0,20 mol/dm3 i za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Otrzymane wyniki 
umieszczono na wykresie ilustrującym zależność pH od objętości dodanego HCl. 
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Zadanie 6. (1 pkt) 
Podaj symbole lub wzory trzech rodzajów jonów, których stężenie jest największe 
w roztworze otrzymanym po dodaniu 120 cm3 kwasu solnego do badanego roztworu 
wodorotlenku sodu. 

Sprawdzane umiejętności 
Dokonywanie interpretacji jakościowej i ilościowej równania reakcji (standard I.3.b).  

Rozwiązywalność zadania 
67%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Prawidłową odpowiedzą było podanie symboli trzech jonów o największym stężeniu:  

Cl–    Na+    H+ 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdarzało się, że zdający wśród jonów, których stężenie jest największe, wymieniali inne 
jony zamiast prawidłowych lub obok nich, a także pomijali jeden z jonów. 

Komentarz 
Z odpowiedzią na to zadanie większość zdających nie miała problemów, co świadczy o tym, 
że potrafią oni dokonywać właściwej interpretacji jakościowej i ilościowej równania reakcji. 
Część zdających nie potrafiła jednak rozwiązać tego zadania. 

 
Zadanie 7. (3 pkt) 
a) Z powyższego wykresu odczytaj objętość kwasu solnego potrzebną do zobojętnienia 

wodorotlenku sodu znajdującego się w badanym roztworze. 
b) Oblicz stężenie molowe badanego roztworu wodorotlenku sodu. Wynik podaj 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Sprawdzane umiejętności 
a) Odczytywanie informacji z wykresu – standard II.1)b)1). 
b) Obliczanie stężenia molowego roztworu – standard II.5)d)1). 

Rozwiązywalność zadania 
a) 96%  
b) 40%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Odczytanie objętości: 90 cm3  
b) Najczęściej zdający rozwiązywali zadanie następująco: 

NaOH
NaOH NaOH HCl HCl HCl HCl

NaOH

nc i n n i n c V
V

= = = ⋅ ⇒  

3
HCl HCl mol

NaOH dm
NaOH

c Vc 0,18
V

⋅
= =  

lub pH 13,25 pOH 14 13,25 0,75= ⇒ = − =  

( ) pOH 0,75
NaOHpOH log[OH ] [OH ] c (10 ) 10− − − −= − ⇒ = = = =  

( )
( )

1 1 14 2 2
3

3 mol
3 dm

110 (0,001) 0,18
10

⋅−= = = =  
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Najczęściej powtarzające się błędy 
a) Nieliczni zdający nie podali jednostki przy poprawnie odczytanej objętości kwasu 

lub błędnie przeliczyli objętość odczytaną w cm3 na dm3.  
b) Najczęściej zdający nie uwzględniali w obliczeniach stechiometrii równania 

lub popełniali błędy rachunkowe. Duża grupa zdających nie podjęła próby rozwiązania 
tego zadania. 

Komentarz 
Z rozwiązaniem zadania rachunkowego (podpunkt b) zdający mieli problem. Błędy przez 
nich popełniane wskazują, że wielu z nich miało trudności na poziomie analizy treści 
zadania. Właściwe powiązanie danych z szukaną, wymagające uwzględnienia stosunku 
stechiometrycznego substratów reakcji oraz wykorzystania pojęcia stężenia molowego 
roztworu, okazało się dla zdających trudne. 

 
Zadanie 8. (2 pkt) 
Uzupełnij poniższą tabelę, określając stopień utlenienia manganu w tlenkach, których 
wzory podano w tabeli, oraz charakter chemiczny tych tlenków. 
 

Wzór tlenku Stopień utlenienia
manganu Charakter chemiczny tlenku 

MnO   

MnO2   

Mn2O7   

 
Sprawdzane umiejętności 
Określanie stopnia utlenienia pierwiastka w cząsteczce związku nieorganicznego – standard 
I.1)h)2) i określenie zmienności właściwości kwasowo-zasadowych związków chemicznych 
w zależności od stopnia utlenienia pierwiastka centralnego – standard I.1)d)4).  

Rozwiązywalność zadania 
66%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawną odpowiedzią było uzupełnienie tabeli: 

Wzór tlenku Stopień utlenienia
manganu Charakter chemiczny tlenku 

MnO  II lub +II zasadowy 

MnO2  IV lub +IV amfoteryczny 

Mn2O7  VII lub +VII kwasowy 
Część zdających zapisywała stopnie utlenienia, stosując cyfry arabskie (np. +2) – takie 
odpowiedzi również oceniano pozytywnie. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędne odpowiedzi pojawiały się w części dotyczącej określenia charakteru chemicznego 
tlenku. Zdający podawali różne odpowiedzi, najczęściej błędnie określali charakter 
chemiczny MnO2 jako obojętny. 
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Komentarz 
Zdający nabyli umiejętność określania stopni utlenienia pierwiastka w cząsteczce związku 
chemicznego. Nie potrafią natomiast określić zależności zmienności właściwości kwasowo-
zasadowych związków chemicznych od stopnia utlenienia pierwiastka centralnego. 

 
 
Zadanie 9. (2 pkt) 
Mangan można otrzymać w wyniku reakcji MnO2 z glinem, przebiegającej zgodnie 
z równaniem: 

⎯⎯⎯⎯→temperatura
2 2 33MnO +4Al 3Mn+2Al O  

Źródłem MnO2 jest występujący w przyrodzie minerał, piroluzyt, który zawiera od 94% 
do 99% masowych tego tlenku. 
 
Oblicz, ile gramów glinu potrzeba do redukcji 55 g piroluzytu, który zawiera 
95% masowych tlenku manganu(IV). Pozostałe 5% masy minerału to substancje 
niereagujące z glinem ani z manganem. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykonywanie obliczeń stechiometrycznych na podstawie równania reakcji – standard 
II.5)c). 

Rozwiązywalność zadania 
62%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Większość zdających dobrze poradziła sobie z analizą informacji do zadania i interpretacją 
molową równania, a także poprawnie uwzględniła zawartość procentową czystego tlenku 
manganu(IV) w minerale.  
Najczęściej zadanie rozwiązywano, wykonując: 
− obliczenie masy czystego MnO2 w próbce piroluzytu z wykorzystaniem podanej 

zawartości procentowej: 
2 2MnO piroluzytu MnOm 0,95 m m 0,95 55g 52,25g= ⋅ ⇒ = ⋅ =  

− obliczenie masy glinu potrzebnego do przeprowadzenia reakcji, wykorzystując 
stechiometrię reakcji: 
      3 · 87 g MnO2 —— 4 · 27 g Al 
      52,25 g MnO2 —— x                         x = 21,62 g Al 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Jeżeli zdający popełniali błędy metody, to najczęściej były one spowodowane błędną 
interpretacją zawartości procentowej czystego składnika w minerale lub nieuwzględnieniem 
stechiometrii równania. Spotykane były także błędy rachunkowe w obliczaniu masy 
molowej tlenku manganu(IV) lub wykonywanie obliczeń dla tlenku manganu o innym niż 
podany w równaniu reakcji wzorze. 

Komentarz 
Umiejętność wykonywania obliczeń stechiometrycznych jest dobrze opanowana przez 
większość zdających. Nadal jednak występują trudności w przypadku obliczeń związanych 
z zawartością procentową składnika mieszaniny. 

 
 



Chemia 

 114

 Informacja do zadań 10. – 14. 
 

Wskaźnikami pH są słabe kwasy bądź słabe zasady organiczne, które reagując z wodą tworzą 
układy sprzężone kwas-zasada. Kwasowa i zasadowa postać wskaźnika mają albo różne 
zabarwienia, albo tylko jedna z nich jest zabarwiona. Wskaźnik (indykator In) o charakterze 
kwasowym reaguje z wodą w myśl równania: 

2InH H O+ 3In H O− ++  
 

Gdy stężenie InH jest dużo większe od stężenia In–, roztwór ma barwę charakterystyczną dla 
postaci kwasowej wskaźnika, gdy zaś stężenie InH jest dużo mniejsze od stężenia In–, roztwór 
przybiera zabarwienie zasadowej postaci wskaźnika. Przykładem wskaźnika o charakterze 
kwasowym jest błękit bromotymolowy. W roztworze o pH < 6 przyjmuje on barwę żółtą, 
a w roztworze o pH > 7,6 barwę niebieską (błękitną). 
 

Na podstawie: Minczewski, Marczenko „Chemia analityczna. Chemiczne metody analizy ilościowej”, 
Warszawa 1998; Jones, Atkins „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Warszawa 2004 

 
Zadanie 10. (1 pkt) 
Napisz wzory wszystkich drobin (cząsteczek i jonów), które są zasadami i kwasami 
Brönsteda w reakcji zilustrowanej powyższym równaniem. 
 

Zasady Brönsteda Kwasy Brönsteda 

  

 
Sprawdzane umiejętności 
Uzupełnianie brakujących danych na podstawie informacji podanych w formie tekstu 
o tematyce chemicznej – standard II.2).  

Rozwiązywalność zadania 
73%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Większość zdających poprawnie wskazała cząsteczki i jony będące kwasami i zasadami 
według teorii Brönsteda. Zdający uzupełniali tabelę: 

Zasady Brönsteda Kwasy Brönsteda 

In–    H2O InH     H3O+ 
 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędy popełniane przez zdających wynikały najczęściej z niewłaściwej interpretacji 
polecenia, gdyż odpowiadali oni prawdopodobnie na pytanie: „które z wymienionych 
cząsteczek i jonów mogą pełnić rolę kwasu lub zasady według teorii Brönsteda?”. Świadczy 
o tym wskazywanie wody jako substancji pełniącej zarówno rolę kwasu jak i zasady. 
Zdarzały się również przypadki wpisywania w kolumnie zasad – substratów, a w kolumnie 
kwasów – produktów reakcji, której równanie podano w informacji wstępnej. 

Komentarz 
Większość znających zna definicję kwasu i zasady Brönsteda, poprawnie ją rozumie 
i stosuje. Nadal należy zwracać uwagę na dokładne czytanie poleceń. 
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Zadanie 11. (1 pkt) 
Napisz wyrażenie na stałą równowagi opisanej reakcji. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Zapisywanie wyrażenia na stężeniową stałą równowagi reakcji odwracalnej na podstawie jej 
równania stechiometrycznego – standard I.1)e)6).  

Rozwiązywalność zadania 
80%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Większość zdających poprawnie zapisała wyrażenie na stałą równowagi. Zdający zapisywali 
wyrażenie: 

 3[In ][H O ]K
[InH]

− +

=  lub 3

2

[In ][H O ]K
[InH][H O]

− +

=  

Najczęściej powtarzające się błędy 
Sporadycznie spotykane błędy polegały na zapisie stosunku iloczynu stężeń substratów 
i iloczynu stężeń produktów lub zapisywaniu sumy albo różnicy stężeń reagentów zamiast 
odpowiednich iloczynów. 

Komentarz 
Popełniane błędy świadczą o nieugruntowaniu wiadomości dotyczących prawa działania 
mas przez niektórych zdających. 

 
 
Zadanie 12. (1 pkt) 
Wskaż postać wskaźnika (InH lub In–), której stężenie wzrośnie po dodaniu do roztworu 
mocnej zasady. 
 
 

Sprawdzane umiejętności 
Przewidywanie, jak zmieni się położenie stanu równowagi reakcji chemicznej po zmianie 
stężenia dowolnego reagenta – standard III.1)6).  

Rozwiązywalność zadania 
82%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Większość zdających udzieliła poprawnej odpowiedzi. Poprawną odpowiedzią było 
wskazanie postaci wskaźnika In–. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdarzało się wskazanie niewłaściwej formy wskaźnika albo podanie wartości pH, w której 
przeważa forma anionowa, lub wartości pH dla roztworów zasadowych. 

Komentarz 
Sprawdzana umiejętność jest dobrze opanowana przez większość zdających. 
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Zadanie 13. (1 pkt) 
Określ barwę postaci kwasowej (InH) oraz barwę postaci zasadowej (In–) błękitu 
bromotymolowego. 
 

Postać błękitu bromotymolowego Barwa 

kwasowa (InH)  

zasadowa (In–)  
 
Sprawdzane umiejętności 
Uzupełnianie brakujących danych na podstawie informacji podanych w formie tekstu 
o tematyce chemicznej – standard II.2).  

Rozwiązywalność zadania 
91%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Większość zdających odszukała niezbędne informacje w podanym tekście i właściwie 
określiła barwę postaci kwasowej błękitu bromotymolowego (żółta) i postaci zasadowej 
(niebieska). 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Sporadycznie zdarzały się przypadki odwrotnego przyporządkowania kolorów obu 
postaciom wskaźnika. 

Komentarz 
Zadanie nie sprawiło trudności zdającym. Zdający dobrze radzili sobie z wyszukaniem 
odpowiednich informacji w przedstawionym tekście, a popełnione błędy wynikały 
prawdopodobnie z nieuwagi lub słabego zrozumienia przedstawionego tekstu. 

 
Zadanie 14. (1 pkt) 
Sporządzono bezbarwny wodny roztwór, którego pH zawiera się w przedziale 6 < pH < 7,6. 
 
Określ barwę, jaką roztwór ten uzyska po dodaniu do niego kilku kropli błękitu 
bromotymolowego. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Formułowanie wniosków – standard III.3)6).  

Rozwiązywalność zadania 
40%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Wśród poprawnych odpowiedzi zdających znalazły się określenia barwy roztworu 
o wskazanym przedziale pH jako zielonej lub pośredniej pomiędzy barwą formy zasadowej 
i formy kwasowej. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający często popełniali błędy, podając zabarwienie formy zasadowej lub określając 
badany roztwór jako bezbarwny. Zdarzały się również stwierdzenia, że błękit 
bromotymolowy nie zmieni barwy lub że będzie to barwa charakterystyczna dla błękitu 
bromotymolowego. 



Chemia 

 117

Komentarz 
Można przypuszczać, że część zdających słabo rozumiała zagadnienia związane 
z równowagami kwasowo-zasadowymi i udzielała odpowiedzi przypadkowych, 
nie znajdując w pamięci odpowiedniej informacji dotyczącej zabarwienia omawianego 
wskaźnika w roztworach o odczynie zbliżonym do obojętnego. 

 
 
Zadanie 15. (2 pkt) 
Sporządzono wodny roztwór propanianu sodu (CH3CH2COONa) i stwierdzono, że ma on 
odczyn zasadowy. 
 
a) Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji powodującej zasadowy odczyn 

roztworu. 

b) Z podanego zbioru wybierz i podkreśl symbole lub wzory wszystkich drobin 
(cząsteczek i jonów) obecnych w tym roztworze. 

 

CH3CH2COONa        CH3CH2COOH        CH3CH2COO–        NaOH        Na+        OH– 

 
Sprawdzane umiejętności 
a) Ilustrowanie w formie jonowej przebiegu reakcji hydrolizy soli – standard I.3)a)17). 
b) Określanie rodzaju produktów powstających w reakcji hydrolizy soli – standard III.3)3). 

Rozwiązywalność zadania 
a) 60%  
b) 27%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Zdający zapisywali równanie reakcji hydrolizy: 

CH3CH2COO– + H2O ↔ CH3CH2COOH + OH– 
b) Zdający wybierali i podkreślali symbole i wzory drobin: 

CH3CH2COONa  CH3CH2COOH  CH3CH2COO–  NaOH  Na+  OH– 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) Często zapisywano formę cząsteczkową równania hydrolizy lub zapisywano równanie 

w formie jonowej, ale z udziałem jonów octanowych, a nie propionianowych. Podawano 
także równanie reakcji dysocjacji podanej soli lub zapisywano równanie dysocjacji 
NaOH. 

b) Do drobin obecnych w roztworze zaliczano również sól lub wodorotlenek. 

Komentarz 
Umiejętność zapisu równań reakcji hydrolizy jest dość dobrze opanowana przez zdających. 
Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że często zapisywali oni równanie hydrolizy 
ze strzałką w jedną stronę, nie uwzględniając odwracalności procesu. Nadal też występują 
problemy ze wskazywaniem drobin obecnych w mieszaninie poreakcyjnej. Świadczy to 
o słabym rozumieniu procesów równowagowych. 
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 Informacja do zadań 16. – 19. 
Zbudowano ogniwo według schematu przedstawionego na poniższym rysunku. 

klucz elektrolityczny

ZnSO4 (aq) CoSO4 (aq) 

Zn Co

galwanometr

 
 
Zadanie 16. (1 pkt) 
Korzystając z szeregu elektrochemicznego metali, wskaż półogniwo, które stanowiło 
ujemny biegun ogniwa. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Dokonywanie selekcji informacji podanych w formie rysunku i tablic chemicznych
– standard II.3).  

Rozwiązywalność zadania 
80%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający poprawnie wskazywali półogniwo stanowiące ujemny biegun ogniwa, choć 
stosowali różne formy zapisu. Najczęściej korzystano z formy zapisu Zn/Zn2+ (która była 
podana w szeregu napięciowym metali), zapisu wynikającego z analizy rysunku: Zn/ZnSO4, 
lub opisując słownie: półogniwo cynkowe. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający popełniali błędy wynikające z mieszania pojęć: półogniwo, ogniwo, elektroda. 
Zdarzały się również przypadki wskazania jako półogniwa soli będącej w roztworze. 

Komentarz 
Część zdających miała problemy ze stosowaniem poprawnej terminologii i symboliki 
chemicznej. 

 
 
Zadanie 17. (1 pkt) 
Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w czasie 
pracy ogniwa. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Zapisywanie w formie równań przebiegu procesu utleniania-redukcji – standard I.3)a)18).  

Rozwiązywalność zadania 
63%  
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zapis jonowego sumarycznego równania reakcji zachodzącej w ogniwie: 

Zn + Co2+ → Zn2+ + Co 
nie stwarzał problemów tym zdającym, którzy poprawnie wskazali półogniwo cynkowe 
w zadaniu 16. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Do typowych błędów popełnianych przez zdających należy zaznaczanie w równaniu reakcji 
ustalania się stanu równowagi w czasie pracy ogniwa lub zapisywanie równania w formie 
cząsteczkowej. Często zapisywano oddzielnie równanie procesu utlenienia i procesu 
redukcji. 

Komentarz 
Część zdających miała problemy z zapisem symbolu kobaltu i wzoru jego kationu. 
Zaznaczanie ustalającej się równowagi w sumarycznym równaniu reakcji zachodzącej 
podczas pracy ogniwa jest prawdopodobnie spowodowane nieuwzględnieniem 
samorzutności i nieodwracalności procesu zachodzącego w ogniwie i automatycznym 
sumowaniem równań reakcji elektrodowych bez zrozumienia istoty zachodzącego procesu. 

 
 
Zadanie 18. (1 pkt) 
Wskaż metal (cynk lub kobalt), który jest silniejszym reduktorem. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Uzupełnianie brakujących informacji na podstawie tablic chemicznych –– standard II.2).  

Rozwiązywalność zadania 
79%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający wskazywali prawidłowo cynk jako silniejszy reduktor 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Część zdających wybrała drugi metal. 

Komentarz 
Najczęściej powtarzającą się odpowiedzią była odpowiedź poprawna. Zdarzało się jednak, 
że zdający wybierali kobalt lub nie udzielali odpowiedzi na postawione pytanie. Świadczy to 
o niezrozumieniu przez tych zdających zależności między wartościami potencjałów 
standardowych półogniw a właściwościami utleniająco-redukującymi. 
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Zadanie 19. (2 pkt) 
Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli uznasz 
zdanie za prawdziwe, lub literę F, jeżeli uznasz je za fałszywe. 
 

Lp. Zdanie P/F

1. W czasie pracy ogniwa elektrony przepływają kluczem elektrolitycznym 
od półogniwa cynkowego do półogniwa kobaltowego.  

2. W czasie pracy ogniwa elektrony przepływają zewnętrznym przewodnikiem 
elektrycznym w kierunku od cynku do kobaltu.  

3. Klucz elektrolityczny łączy półogniwa, umożliwiając przepływ jonów między 
roztworami, i zamyka obwód elektryczny.  

4. W czasie pracy ogniwa masa blaszki cynkowej rośnie, a masa blaszki 
kobaltowej maleje.  

 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością i rozumieniem pojęć związanych z pracą ogniwa – standard 
I.1)h)5).  

Rozwiązywalność zadania 
64%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawną odpowiedzią była ocena prawdziwości zdań i uzupełnienie tabeli: 

Lp. Zdanie P/F

1. W czasie pracy ogniwa elektrony przepływają kluczem elektrolitycznym 
od półogniwa cynkowego do półogniwa kobaltowego. F 

2. W czasie pracy ogniwa elektrony przepływają zewnętrznym przewodnikiem 
elektrycznym w kierunku od cynku do kobaltu. P 

3. Klucz elektrolityczny łączy półogniwa, umożliwiając przepływ jonów między 
roztworami, i zamyka obwód elektryczny. P 

4. W czasie pracy ogniwa masa blaszki cynkowej rośnie, a masa blaszki 
kobaltowej maleje. F 

 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Często pojawiała się odpowiedź, w której nieprawidłowo oceniono i zaznaczono 
prawdziwość dwóch pierwszych zdań. Pojawiały się także inne błędne odpowiedzi, 
w których nieprawidłowo oceniono i zaznaczono prawdziwość wszystkich zdań, 
lub odpowiedzi, w których część zdań była oceniona i zaznaczona prawidłowo, a część 
nieprawidłowo (w różnych konfiguracjach). 

Komentarz 
Popełnione błędy świadczą o niezrozumieniu przez zdających zasady pracy ogniwa, 
a szczególnie sposobów przepływu ładunków (elektronów w przewodniku zewnętrznym 
oraz jonów w kluczu elektrolitycznym) w pracującym ogniwie. 
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Zadanie 20. (1 pkt) 
Poniżej przedstawiono równania elektrodowe oraz potencjały standardowe dwóch półogniw 
redoks. 
 

Równanie reakcji elektrodowej Potencjał standardowy 

Fe3+ + e–  Fe2+ E0 = + 0,77 V 

MnO4
– + 4H+ + 3e–  MnO2 + 2H2O E0 = + 1,69 V 

Na podstawie: W. Mizerski „Tablice chemiczne”, Warszawa 1997 
 
Napisz sumaryczne równanie reakcji, która zajdzie w ogniwie zbudowanym z tych 
półogniw. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji utleniania i redukcji – standard III.1)5).  

Rozwiązywalność zadania 
23%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
2 3

4 2 23Fe MnO 4H 3Fe MnO 2H O+ − + ++ + → + +  
lub 

3Fe2+ + MnO −
4  + 4H+ + 3e-→ 3Fe3+ + MnO2 + 2H2O + 3e- 

Część zdających zapisywała równanie sumaryczne w formie cząsteczkowej: 
2KMnO4 + 6FeSO4 + 4H2SO4 → 2MnO2 + 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O 

Sporadycznie pojawiał się zapis: 
3Fe2+ + HMnO4 + 3H+ → 3Fe3+ + MnO2 + 2H2O 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Ci zdający, którzy prawidłowo zsumowali równania elektrodowe, często przedstawiali 
proces zachodzący w ogniwie jako reakcję odwracalną, zapisując w równaniu dwie strzałki 
„⇄”. Część zdających sumowała podane w informacji równania stronami, nie zwracając 
uwagi na podane wartości potencjałów. Pojawiały się także błędne zapisy, w których 
zdający dodawali podane w informacji równania stronami, podając dwie strzałki. Niektórzy 
zdający nie uwzględniali bilansu elektronowego. Pojawiły się także błędy w zapisie 
równania w formie cząsteczkowej. 

Komentarz 
Zadanie, w którym należy napisać równanie reakcji zachodzącej w ogniwie znalazło się 
nie po raz pierwszy w arkuszu egzaminacyjnym. Analizując odpowiedzi, można sadzić, 
że w tym roku sprawiło ono nieco mniej kłopotu zdającym. Zdarzały się jednak liczne błędy 
w rozwiązaniach. Ci zdający, którzy prawidłowo zsumowali równania elektrodowe 
natomiast przedstawili proces zachodzący w ogniwie jako reakcję, w której ustala się stan 
równowagi, nie rozumieją istoty reakcji zachodzącej w ogniwie jako przemiany 
samorzutnej. Ponadto część zdających nie potrafi wnioskować o kierunku przebiegu reakcji 
na podstawie analizy podanych wartości potencjałów standardowych. 
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Zadanie 21. (3 pkt) 
Aniony dichromianowe(VI) reagują z anionami jodkowymi w środowisku kwasowym według 
następującego schematu: 
 

OHICrHIOCr 22
32

72 ++⎯→⎯++ ++−−  
 

a) Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniu tej reakcji, stosując metodę 
bilansu elektronowego. 

b) Napisz wzór lub symbol jonu, który w tej reakcji pełni rolę utleniacza, i wzór 
lub symbol jonu, który pełni rolę reduktora. 

 
Sprawdzane umiejętności 
a) Stosowanie zasady bilansu elektronowego do uzgadniania równań reakcji – standard 

I.3)a)1).  
b) Wskazanie utleniacza i reduktora – standard I.1)h)3). 

Rozwiązywalność zadania 
a) 56%  
b) 70%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Najczęściej zdający zapisywali bilans elektronowy w postaci zapisu formalnego: 

IIIVI
Cre3Cr →+ −  │x2 lub 

IIIVI
Cr2e6Cr2 →+ −     

−
−

+→ e2II2 2

0I
        │x3 lub −

−

+→ eII
0I

    │x6 
Grupa zdających przedstawiała proces utleniania, w którym liczba elektronów zapisywana 
była po stronie substratów ze znakiem minus. 
Bilans elektronowy zapisywany był także następująco: 

2
2 7Cr O −  + 6e − + 14H +  →  2Cr +3  + 7 2H O  

2I −  → I 2  + 2e −     │x3 
Niektórzy zdający przedstawiali jeden proces (utleniania lub redukcji) w formie jonowej, 
a drugi w postaci zapisu formalnego. 
Dobór współczynników stechiometrycznych zdający najczęściej zapisywali: 

OH7I3Cr2H14I6OCr 22
32

72 ++⎯→⎯++ ++−−  
lub 

1 OH7I3Cr2H14I6OCr 22
32

72 ++⎯→⎯++ ++−−  
b) Utleniacz: Cr2O7

2– 
Reduktor: I −  

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) Bardzo często zdający zapisywali błędnie jedno z równań połówkowych lub błędnie 

określali stopień utlenienia chromu. Zdarzały się błędy w dobieraniu współczynników 
w równaniu reakcji lub współczynniki nie były dobrane wcale. 

b) Wskazanie jonów pełniących rolę utleniacza i reduktora stwarzało najmniej trudności, 
również tym spośród zdających, którzy popełnili błędy we wcześniejszych częściach 
odpowiedzi. Niektórzy jednak przeoczyli fakt, iż wymagany był zapis wzorów jonów, 
i podawali jedynie symbole i stopnie utlenienia pierwiastków lub mylili utleniacz 
z reduktorem. 
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Komentarz 
Błędy w doborze współczynników stechiometrycznych w podanym schemacie reakcji 
mogły być skutkiem źle zapisanego bilansu elektronowego lub błędnie określonego stopnia 
utlenienia chromu. Napisanie wzoru lub symbolu jonu, który w reakcji pełni rolę utleniacza 
oraz wzoru lub symbolu jonu, który pełni rolę reduktora nie stwarzało większych trudności, 
również tym zdającym, którzy we wcześniejszych fragmentach odpowiedzi popełnili 
różnego rodzaju błędy. Zdarzały się jednak sporadyczne przypadki, w których zdający 
mylili utleniacz z reduktorem lub zapisywali jedynie symbole lub symbole i stopnie 
utlenienia pierwiastków. Można jednak wnioskować, że większość zdających zna zasady 
zapisywania bilansu elektronowego i w oparciu o bilans potrafi prawidłowo uzupełniać 
współczynniki w równaniu reakcji oraz potrafi rozpoznawać utleniacz i reduktor. 

 
 Informacja do zadań 22. – 25. 

Chemicznie czysta woda nie ulega elektrolizie. Aby umożliwić ten proces, należy w wodzie 
rozpuścić odpowiednią substancję. Zachodzi wtedy elektrolityczny rozkład wody, którego 
przebieg ilustruje następujące równanie: 

22
aelektroliz

2 OH2OH2 +⎯⎯⎯⎯ →⎯  
 
Zadanie 22. (1 pkt) 
Określ funkcję, jaką pełni substancja, którą należy rozpuścić, aby umożliwić elektrolizę 
wody. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnianie właściwości substancji wynikających ze struktury elektronowej drobin
– standard III.1)4).  

Rozwiązywalność zadania 
19%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Często zdający udzielali następujących odpowiedzi: 
− umożliwia przepływ prądu elektrycznego lub ładunku elektrycznego, 
− jest elektrolitem, 
− zwiększa przewodnictwo, 
− dostarcza jonów. 
Pojawiały się także odpowiedzi: 
− przewodnik prądu, 
− zamyka obwód, 
− zmniejsza opór. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Bardzo często zdający odpowiadając na postawione pytanie przepisywali część polecenia: 
„umożliwia elektrolizę wody”. Padało także wiele innych, błędnych a czasami absurdalnych 
odpowiedzi.  

Komentarz 
Udzielenie prawidłowej odpowiedzi na postawione – wydawać by się mogło, 
że fundamentalne – pytanie okazało się dla bardzo dużej grupy zdających bardzo trudne. 

 



Chemia 

 124

Zadanie 23. (1 pkt) 
Spośród soli, których wzory podano poniżej, wybierz tę, której należy użyć w celu 
przeprowadzenia elektrolitycznego rozkładu wody. Podkreśl jej wzór. 
 

CuCl2       ZnSO4       NaCl       Na2SO4 
 
Sprawdzane umiejętności 
Projektowanie otrzymywania substancji w procesie elektrolizy – standard III.2)15).  

Rozwiązywalność zadania 
56%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Najczęściej powtarzającą się odpowiedzią było poprawne wskazanie Na2SO4: 

CuCl2     ZnSO4     NaCl     Na2SO4 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Liczna grupa zdających podkreślała wzór siarczanu(VI) cynku, w wielu też pracach 
podkreślono wzór chlorku sodu. Najrzadziej zdający wybierali wzór chlorku miedzi(II). 
Sporadycznie pojawiały się odpowiedzi, w których zdający podkreślali wzory dwóch soli. 

Komentarz 
Popełniane błędy zdających mogą wskazywać na niedostateczne opanowanie wiadomości 
i umiejętności związanych z procesami elektrolizy. Podkreślanie dwóch wzorów soli 
(mimo wyraźnego polecenia, iż należy wybrać tylko jeden wzór) spowodowane było 
prawdopodobnie nieuwagą zdających. 

 
 
Zadanie 24. (2 pkt) 
Napisz równania reakcji elektrodowych zachodzących w czasie elektrolitycznego 
rozkładu wody. 
 
Równanie reakcji katodowej: ....................................................................................................... 
 
Równanie reakcji anodowej: ........................................................................................................ 
 

Sprawdzane umiejętności 
Przedstawianie przebiegu elektrolizy wodnych roztworów soli – standard I.3)a)20).  

Rozwiązywalność zadania 
46%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Najczęściej równanie reakcji katodowej przedstawiane było w następujący sposób: 

2H2O + 2e − → H2 + 2OH −  
lub  4H2O + 4e − → 2H2 + 4OH −  
Najczęściej równanie reakcji anodowej przedstawiane było w następujący sposób: 

2H2O → O2 + 4H+ + 4e −  
lub  2H2O – 4e − → O2 + 4H+ 
lub  H2O → 1/2O2 + 2H+ + 2e −  
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Niektórzy zdający zapisywali równania reakcji elektrodowych, tak jakby ustalała się 
równowaga chemiczna (w równaniu podawano strzałkę w dwie strony ⇄). Część osób myliła 
proces anodowy z katodowym. Pojawiały się także odpowiedzi, w których 
nie uwzględniono zasady zachowania ładunku i masy. 

Komentarz 
Zadania tego typu często występują w arkuszach egzaminacyjnych. Można się więc 
spodziewać, że zdający, którzy przygotowywali się do egzaminu i rozwiązywali arkusze 
egzaminacyjne z chemii z lat ubiegłych, nie powinni mieć kłopotu z prawidłową 
odpowiedzią. Jednak liczna grupa zdających źle zapisywała równania reakcji 
elektrodowych, co niewątpliwie świadczy o braku wiadomości i umiejętności z tego 
zakresu. Część błędów popełnionych przez zdających wynika prawdopodobnie z ich 
nieuwagi, np. napisanie w miejscu przeznaczonym na równanie reakcji anodowej równania 
reakcji katodowej lub odwrotnie. 

 
 
Zadanie 25. (2 pkt) 
Oblicz, jaką objętość, w temperaturze 22°C i pod ciśnieniem 1000 hPa, zajmie tlen 
otrzymany w wyniku elektrolitycznego rozkładu 100 gramów wody. Wartość stałej 
gazowej R wynosi 83,1 113 molKdmhPa −− ⋅⋅⋅ . 
 
Sprawdzane umiejętności 
Stosowanie do obliczeń równania Clapeyrona – standard II.5)b)1).  

Rozwiązywalność zadania 
44%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Najczęściej zdający rozwiązywali zadanie następująco: 

I sposób: 

1. Korzystali z równania reakcji i uwzględniali stechiometrię reakcji i wzoru (O2), np.: 
      2 · 18 g wody —— 1 mol tlenu 
         100 g wody —— x                         x = 2,78 mola tlenu 
lub 
     36 g wody —— 22,4 dm3 tlenu 
   100 g wody —— x                                 x = 62,22 dm3 

n = mola78,2

mol
dm4,22

dm22,62
3

3

=  

 

2. Następnie wyrażali temperaturę w skali Kelvina T = 273 + 22 = 295K i podstawiali 
obliczone oraz dane wartości liczbowe do wzoru: pV = nRT: 

pV = nRT  ⇒   
hPa1000

K295
molK
dmhPa1,83mol78,2

V

3

⋅
⋅
⋅

⋅
=        ⇒    V = 68,15 dm 3  
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II sposób: 

Część zdających korzystała z zależności: 
2

22

1

11

T
Vp

T
Vp

=   

i rozwiązywała zadanie w następujący sposób: 

  36 g wody —— 22,4 dm3 

100 g wody —— x               x = 62,22 dm3   
T = 273 + 22 = 295K 

K295
VhPa1000

K273
dm22,62hPa1013 2

3 ⋅
=

⋅    ⇒   V2 = 68,11 dm3 

III sposób: 

Nieliczna grupa zdających rozwiązywała zadanie w sposób ogólny (odpowiednio 
przekształcając wzory) i na koniec podstawiała dane do uzyskanego wzoru końcowego: 

⇒===⇒=
OH

OHOH
O

O
O

2

22

2

2

2 M2
m

2
n

ni
p
RTn

VnRTpV  

K29522273T =+=  

3

3

OH

OH
O dm1,68

hPa1000
mol
g182

K295
molK
dmhPa1,83g100

pM2
RTm

V
2

2

2
=

⋅⋅

⋅
⋅
⋅

⋅
==  

Najczęściej powtarzające się błędy 
− Zdający często nie uwzględniali stechiometrii reakcji i wzoru (O2). 
− Nie wyrażali temperatury w kelwinach i w obliczeniach posługiwali się temperaturą 

wyrażoną w stopniach Celsjusza. 
− Aby wyrazić temperaturę w kelwinach, posługiwali się proporcją lub mnożyli daną 

w zadaniu temperaturę wyrażoną w stopniach Celsjusza przez 273 lub 198 lub 295. 
− Często popełniali błędy rachunkowe (wynikające z sumowania 22 + 273). 
− Do równania Clapeyrona zdający wstawiali liczbę moli wody. 
− Pojawiły się także takie obliczenia, w których zdający obliczali masę tlenu na podstawie 

masy wody: 
  18 g wody —— 16 g tlenu 
  100 g wody —— x    x = 88,89 g tlenu, 

a następnie błędnie wykonywali dalsze obliczenia, obliczając liczbę moli tlenu 
znajdującego się w danej ilości wody, nie uwzględniając faktu, że gazowy produkt 
reakcji to tlen, który występuje w postaci dwuatomowych cząsteczek. 

− Pojawiały się także takie rozwiązania zdających, w których obliczali oni liczbę moli 
wody z zastosowaniem objętości molowej gazów w warunkach normalnych. 

− Część błędów stanowiły błędy rachunkowe oraz problemy z poprawnym zaokrąglaniem 
wyników liczbowych. 

Komentarz 
Tego typu zadania występowały już w arkuszach egzaminacyjnych. Część zdających dobrze 
poradziła sobie z ich rozwiązaniem. Jednak nadal wielu zdających niepoprawnie zaokrągla 
wyniki liczbowe, co jest przyczyną utraty punktów. Większość błędów merytorycznych 
popełnionych przez zdających wynika najprawdopodobniej z niewystarczającej analizy 
treści zadania. 
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Zadanie 26. (1 pkt) 
W zamkniętym reaktorze zmieszano znane ilości azotu i wodoru. Utrzymując wysoką, stałą 
temperaturę, mierzono zmiany stężeń azotu, wodoru i amoniaku aż do osiągnięcia przez układ 
stanu równowagi i pewien czas po tym momencie. Na podstawie wyników tych pomiarów 
wykonano wykres zależności szybkości reakcji od czasu. 
 
Z poniższych wykresów wybierz ten, który ilustruje zmiany szybkości reakcji tworzenia 
amoniaku i szybkości reakcji rozkładu amoniaku w czasie opisanego eksperymentu 
(zaznacz wykres A, B, C lub D).  
 

oznacza szybkość rozkładu amoniaku na azot i wodór 
oznacza szybkość reakcji tworzenia amoniaku 

 
 

 

A. 

N2 + 3H2 → 2NH3 

sz
yb

ko
ść

 re
ak

cj
i 

           czas 

2NH3 → N2 + 3H2 

B. 

N2 + 3H2 → 2NH3 
sz

yb
ko
ść

 re
ak

cj
i 

           czas 

2NH3 → N2 + 3H2 

C. 

N2 + 3H2 → 2NH3 

sz
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ko
ść

 re
ak

cj
i 

           czas 

2NH3 → N2 + 3H2 

D. 

2NH3 → N2 + 3H2 

N2 + 3H2 → 2NH3 

sz
yb

ko
ść

 re
ak

cj
i 

           czas 
 
Sprawdzane umiejętności 
Interpretacja wykresów zmian szybkości reakcji odwracalnej w kierunku tworzenia 
produktów i substratów – standard II.4)a)8).  
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Rozwiązywalność zadania 
52%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Wskazanie wykresu C 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający oprócz odpowiedzi poprawnej C wybierali także wszystkie inne: A, B i D. 
Najczęściej wybieraną złą odpowiedzią była odpowiedź D, najrzadziej występowała 
odpowiedź A. 

Komentarz 
Połowa zdających poradziła sobie z rozwiązaniem tego zadania bez większych problemów. 
Zdający najczęściej wybierali odpowiedź poprawną C lub błędną D. Wybór błędnej 
odpowiedzi D mógł wynikać z pobieżnej analizy zamieszczonych wykresów i informacji 
wprowadzającej. Zdający wybrali wykresy poprawnie ilustrujące osiągnięcie w końcowym 
etapie stanu równowagi układu (v1 = v2). Część z nich nie zauważyła jednak, że w opisanej 
sytuacji szybkość reakcji syntezy amoniaku musi zmniejszać się, a szybkość procesu 
rozkładu amoniaku musi rosnąć. 

 
 
Zadanie 27. (1 pkt) 
Standardowa entalpia uwodornienia etenu przy użyciu gazowego wodoru i w obecności 
palladu jako katalizatora wynosi    –137 kJ/mol. 
 
Na podstawie tej informacji określ, czy reakcja uwodornienia etenu jest egzotermiczna 
czy endotermiczna. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnianie znaczenia zapisu ΔH<0 – standard I.3)c)2).  

Rozwiązywalność zadania 
80%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający udzielali odpowiedzi w formie całego zdania: 
 Reakcja jest egzotermiczna. 
lub podawali jedynie nazwę: 
 egzotermiczna. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Nieliczni zdający określili wymienioną reakcję jako endotermiczną. 

Komentarz 
Większości zdających zadanie nie sprawiło trudności, jednak niektórzy błędnie ocenili 
podaną ujemną wartość standardowej entalpii opisywanej reakcji i wyciągnęli odwrotny 
wniosek co do jej efektu cieplnego. 
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Zadanie 28. (2 pkt) 
Oblicz standardową entalpię uwodornienia propenu 0

xHΔ , jeżeli standardowa entalpia 

tworzenia propanu mol/kJ7,104wynosiHΔ 0
1 − , a standardowa entalpia tworzenia 

propenu mol/kJ0,20wynosiHΔ 0
2 . 

Na podstawie: W. Mizerski „Tablice chemiczne”, Warszawa 1997 
 

Sprawdzane umiejętności 
Wykonywanie obliczeń stechiometrycznych związanych z efektami energetycznymi 
przemian – standard II.5)h).  

Rozwiązywalność zadania 
53%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający rozwiązywali zadanie kilkoma sposobami, które sprowadzały się do działania: 

=−= 0
2

0
1

0
x HΔHΔHΔ mol/kJ7,124−  

I sposób, np.: 

C3H6 + H2  C3H8 
0
2

0
1

0
.substr.tw

0
.prod.tw

0
x HΔHΔHΔHΔHΔ −=−=  

II sposób, np.: 

propen + H2 ⎯⎯ →⎯
0
xHΔ  propan 

 
 

                     C, H2 

0
2HΔ  0

1HΔ  

 

0HΔHΔHΔ 0
1

0
x

0
2 =−+  

III sposób, np.: 

       3C + 4H2  C3H8 0
1HΔ  

+     C3H6 3C + 3H2          0
2HΔ−  

       C3H6 + H2  C3H8 0
xHΔ  

( ) 0
x

0
2

0
1 HΔHΔHΔ =−+  

Najczęściej powtarzające się błędy 
Do najczęściej popełnianych błędów należały błędy w analizie treści zadania prowadzące 
do niewłaściwego wyrażenia na 0

xHΔ , błędy rachunkowe w odejmowaniu liczb ujemnych 
oraz błędy w jednostce wielkości szukanej. 

Komentarz 
Dla większości zdających zadanie nie było trudne. Popełnione błędy merytoryczne wynikały 
prawdopodobnie z braku wystarczająco wnikliwej analizy treści zadania. Niepokój budzi 
jednak fakt dość licznych błędów rachunkowych. 
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Zadanie 29. (3 pkt) 
Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli odróżnić propan od propenu. 
W tym celu: 
a) napisz, jaką różnicę w budowie cząsteczek tych związków weźmiesz pod uwagę, 

planując eksperyment; 
b) uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując nazwę użytego odczynnika wybranego 

z podanej poniżej listy: 
• zawiesina świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II), 
• silnie zakwaszony wodny roztwór manganianu(VII) potasu, 
• wodny roztwór chlorku żelaza(III); 

Schemat doświadczenia: 

Odczynnik: 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 

propan propen 

I II 

 

c) napisz, jakie obserwacje potwierdzą obecność propanu w probówce I i propenu 
w probówce II po wprowadzeniu tych gazów do wybranego odczynnika (wypełnij 
poniższą tabelę). 

Barwa zawartości probówki 
 

przed zmieszaniem reagentów po zmieszaniu reagentów 

Probówka I   

Probówka II   

 
Sprawdzane umiejętności 
Projektowanie doświadczeń pozwalających na odróżnienie węglowodorów różnych typów 
na podstawie ich właściwości chemicznych – standard III.2)8).  

Rozwiązywalność zadania 
a) 87%  
b) 65%  
c) 38%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Zdający zauważali, że wymienione w treści zadania węglowodory różnią się krotnością 

wiązań węgiel-węgiel lub że propan jest węglowodorem nasyconym, a propen – 
nienasyconym. Część osób pisała o obecności wiązania typu π w cząsteczce propenu, 
które łatwiej ulega rozpadowi niż wiązania typu σ, występujące jako jedyne 
w cząsteczce propanu. Inni przytoczyli wzory ilustrujące budowę obu węglowodorów. 
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b) Zdający najczęściej uzupełniali schemat doświadczenia, wpisując nazwę wybranego 
odczynnika – silnie zakwaszony roztwór manganianu(VII) potasu lub KMnO4. 

c) Zdający najczęściej określali barwę zawartości I i II probówki przed zmieszaniem 
reagentów oraz I probówki po wykonaniu tej czynności jako fioletową, część określiła ją 
jako różową. W przypadku II probówki po zmieszaniu reagentów zdający pisali o braku 
barwy albo o odbarwieniu się roztworu lub – przy określeniu barwy przed zmieszaniem 
reagentów jako fioletowej – że mieszanina stała się różowa. Ponadto niektórzy 
nie określili barwy zawartości I probówki po zmieszaniu reagentów, ale stwierdzili, 
że nie uległa ona zmianie. W przypadku barwy zawartości II probówki po zmieszaniu 
reagentów część zdających pisała o wytrąceniu się brunatnego osadu. Taka odpowiedź 
była także oceniania pozytywnie, pomimo wyraźnego określenia w treści polecenia, 
że roztwór manganianu(VII) jest silnie zakwaszony. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) Większość błędnych odpowiedzi można podzielić na: 

1) takie, w których zdający zbyt ogólnie, a więc niejednoznacznie określili różnicę 
w budowie cząsteczek obu węglowodorów, 

2) takie, w których poprawnie wskazali różnicę w budowie cząsteczek propanu 
i propenu, ale popełnili błędy merytoryczne w jej opisywaniu lub wyjaśnianiu, czego 
polecenie od nich nie wymagało. 

b) Najczęściej popełnianym błędem był wybór (z podanej listy) dwóch różnych 
odczynników dla obu węglowodorów, tak że obok odpowiedzi prawidłowej pojawiała 
się odpowiedź błędna. Nieliczni wybrali jeden, niewłaściwy odczynnik. 

c) Błędy popełniane przez zdających w tej części zadania polegały przede wszystkim 
na niewłaściwym określeniu barwy zawartości probówek. Część zdających wspomniała, 
że zawartość probówek jest barwna, ale nie sprecyzowała tej barwy. Typowym błędem 
było nieuwzględnienie kolejności dodawania odczynników przedstawionej na schemacie 
doświadczenia. Konsekwencją było stwierdzenie, że przed zmieszaniem reagentów 
w probówkach są bezbarwne substancje, a po zmieszaniu następuje zmiana barwy. 

Komentarz 
Większość zdających zauważyła różnicę w budowie cząsteczek propanu i propenu, jednak 
w wielu wypadkach sposób jej opisania zawierał błędy merytoryczne. Zdający mieli 
trudności w poprawnym posługiwaniu się językiem chemicznym, używali niewłaściwych 
nazw lub pojęć. 
Wybór dwóch różnych odczynników dla obu węglowodorów wskazuje na to, że – 
niezależnie od tego, iż tylko jeden spośród podanych mógł wziąć udział w reakcji 
z propenem – zdający nie zrozumieli idei doświadczenia, w którym za pomocą próby 
z jednym odczynnikiem można było odróżnić propan od propenu. Nie przeczytali też 
dokładnie polecenia, mówiącego o wyborze odczynnika a nie odczynników. 
Na podstawie analizy odpowiedzi zdających można stwierdzić, że pomimo prawidłowego 
wskazania różnicy w budowie węglowodorów i wyboru dobrego odczynnika, część z nich 
miała trudności z prawidłowym opisem obserwacji świadczących o zachodzeniu reakcji 
roztworu manganianu(VII) z propenem. Najwięcej problemów sprawiało im opisanie 
przebiegu tej reakcji przy użyciu silnie zakwaszonego roztworu KMnO4 – część zdających 
zapamiętała, że trwałym produktem redukcji tego związku jest brunatny MnO2, 
a nie uwzględniła lub nie umiała zinterpretować uwagi o tym, że użyty roztwór jest silnie 
zakwaszony, jednak takie odpowiedzi oceniano pozytywnie. 
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Zadanie 30. (2 pkt) 
Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) jednopodstawionych pochodnych benzenu 
oznaczonych literami A, B i C, które powstają w wyniku przemian zilustrowanych 
schematem. 
 

A
+ [H]

B
+ HCl

C
+ HNO3(stęż.) i H2SO4(stęż.)  

 
 
 

Sprawdzane umiejętności 
Opisywanie typowych właściwości grup węglowodorów i ich pochodnych 
oraz ich otrzymywania – standard I.2)b)14-15).  

Rozwiązywalność zadania 
34%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Związek A: 

NO2 NO2

lub

 
 

Związek B: 
NH2 NH2

lub
 

Nieliczni zdający jako wzór związku B podali wzór nitrozobenzenu 
NO NO

lub

 
co było oceniane pozytywnie, ponieważ związek ten jest możliwym produktem pośrednim 
redukcji nitrobenzenu. 
 

Związek C: 

NH3
+
Cl

- NH2
.HCl NH3

+

NH3
+
Cl

- NH2
.HCl NH3

+

NH3Cl

NH3Cl

lub

lub

lub

lub

lub

lub
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Do najczęściej powtarzających się błędów należało podawanie wzorów związków A, B i C 
jako dwu- lub wielopodstawionych pochodnych benzenu. W przypadku wzorów związków 
B i C zdający często podawali nieprawidłową liczbę atomów wodoru połączonych z atomem 
azotu. Ponadto dość liczna grupa zdających nie podjęła próby rozwiązania tego zadania 
lub wycofała się z wcześniej udzielonych odpowiedzi. 

Komentarz 
Błędne odpowiedzi wskazują, że w przedstawionym schemacie ciągu przemian wielu 
zdających nie rozpoznało mieszaniny nitrującej. Większość osób, które jako wzór związku 
B podały wzór nitrozobenzenu, nie umiała napisać wzoru związku C, co sugeruje, że wzór 
nitrozobenzenu był podawany przypadkowo. Można przypuszczać, że wiadomości na temat 
metod otrzymywania i podstawowych właściwości aniliny w przypadku wielu zdających 
nie zostały wystarczająco opanowane. Niepokój budzi również fakt braku wystarczającej 
uwagi przy lekturze polecenia, w którym warunek o jednopodstawionych pochodnych 
benzenu był wyróżniony podkreśleniem. 

 

 
 
Zadanie 31. (2 pkt) 
Przeprowadzono ciąg reakcji zilustrowanych następującym schematem: 

CH3CH2CH2CH3

?

I

+ NaOH(aq)

II

+ K2Cr2O7(aq), H
+

III
XCH3CH2CHCH3

Cl

CH3CH2CHCH3

OH
 

a) Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) równanie reakcji numer I. 
W równaniu nad strzałką napisz warunki, w jakich zachodzi ta reakcja. 

 
b) Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) związku X. 
 

Sprawdzane umiejętności 
a) Zapisywanie równań reakcji na podstawie graficznego opisu przemiany – standard 

I.3)a)4). 
b) Uzupełnianie brakujących danych na podstawie informacji podanych w formie schematu 

procesu chemicznego – standard II.2).  

Rozwiązywalność zadania 
a) 61%  
b) 53%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Zdający najczęściej zapisywali równanie reakcji w następującej postaci: 

HClCHCHCHCHClCHCHCHCH 323
światło

23223 +⎯⎯ →⎯+  
I 

Cl  
lub 

HClCHClCHCHCHClCHCHCHCH 323
światło

23223 +⎯⎯ →⎯+  

Warunki, w jakich zachodzi ta reakcja, określali również jako hν lub energia świetlna 
lub energia. 
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b) Wzór związku X zapisywano najczęściej jako 

323 CHCCHCH −−−  
II 
O  

lub 323 CHCOCHCH −−−  

 
Najczęściej powtarzające się błędy 
Niektórzy zdający źle wybierali drugi substrat i – w konsekwencji – popełniali także błąd 
w zapisie wzoru produktu ubocznego. Zdarzały się również błędy w określeniu warunków, 
w jakich zachodzi reakcja. Ponad połowa zdających poprawnie zapisywała wzór związku X, 
tylko nieliczni podali tu wzór aldehydu. 

Komentarz 
Zadanie to nie sprawiło ponad połowie zdających większych trudności. Prawidłowo 
zinterpretowali oni i uzupełnili schemat ciągu przemian. Zdarzały się odpowiedzi, w których 
zdający założyli, że zakwaszony roztwór K2Cr2O7 jest na tyle silnym utleniaczem, iż może 
utlenić II-rzędowy alkohol do kwasu (z rozerwaniem wiązania węgiel-węgiel), podając jako 
wzór produktu CH3COOH lub CH3CH2COOH. Takie odpowiedzi również oceniane były 
pozytywnie. Jednak część zdających miała trudności z poprawną interpretacją schematu. 

 
 
Zadanie 32. (2 pkt) 
a) Spośród poniższych wzorów wybierz te, które przedstawiają izomery 

2-chlorobutanu i odpowiadają typom izomerii wymienionym w tabeli. Każdemu 
typowi izomerii przyporządkuj numer wzoru, wpisując go do tabeli. 

 

CH3CH2CHCH3

Cl

2-chlorobutan

CH3CH2CH2CH2

Cl

CH3CHCH2CH3

Cl

CH3CHCH3

Cl
CH3CCH3

CH3

Cl

I II III IV

 
 

Typ izomerii Numer wzoru 
Izomeria szkieletowa  
Izomeria położenia podstawnika  

 
b) Oceń prawdziwość poniższych zdań i uzupełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli 

uznasz zdanie za prawdziwe, lub literę F, jeżeli uznasz je za fałszywe. 
 

Lp. Zdanie P/F

1. 

2-chlorobutan występuje w postaci dwóch izomerów geometrycznych cis 
i trans (Z i E), ponieważ w jego cząsteczce drugi atom węgla połączony jest 
z atomem chloru, atomem wodoru i grupą metylową, a trzeci atom węgla – 
z dwoma atomami wodoru i grupą metylową. 

 

2. 2-chlorobutan występuje w postaci pary enancjomerów, ponieważ w jego 
cząsteczce istnieje atom węgla połączony z czterema różnymi podstawnikami.  
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Sprawdzane umiejętności 
a) Dokonywanie analizy i selekcji informacji podanych w formie rysunków – standard 

II.3).  
b) Dokonywanie analizy i selekcji informacji podanych w formie rysunków i tekstu 

o tematyce chemicznej – standard II.3). 

Rozwiązywalność zadania 
a) 64%  
b) 65%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Zdający poprawnie uzupełniali tabelę: 

Typ izomerii Numer wzoru 
Izomeria szkieletowa III 
Izomeria położenia podstawnika IV 

b) Zdający poprawnie uzupełniali tabelę: 

Lp. Zdanie P/F

1. 

2-chlorobutan występuje w postaci dwóch izomerów geometrycznych cis 
i trans (Z i E), ponieważ w jego cząsteczce drugi atom węgla połączony jest 
z atomem chloru, atomem wodoru i grupą metylową, a trzeci atom węgla – 
z dwoma atomami wodoru i grupą metylową. 

F 

2. 2-chlorobutan występuje w postaci pary enancjomerów, ponieważ w jego 
cząsteczce istnieje atom węgla połączony z czterema różnymi podstawnikami. P 

 

Najczęściej powtarzające się błędy 
a) Niektórzy zdający błędnie przyporządkowali jeden lub oba numery wzorów 

poszczególnym typom izomerii. 
b) Również część zdających błędnie określiła prawdziwość jednego lub obu zdań. 

Komentarz 
Błędne rozwiązania zadania wskazują, że nie wszyscy zdający dobrze opanowali 
podstawowe widomości z zakresu izomerii konstytucyjnej i stereoizomerii. 

 
 
Zadanie 33. (2 pkt) 
Kwas salicylowy, otrzymany przez utlenienie alkoholu salicylowego, jest bardzo skutecznym 
środkiem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Niestety, związek ten 
okazał się zbyt niebezpieczny dla ścianek żołądka. Przekształcenie grupy fenolowej w grupę 
estrową pozwoliło otrzymać kwas acetylosalicylowy, który wykazuje skuteczność podobną 
do skuteczności kwasu salicylowego, ale jest mniej szkodliwy dla żołądka. Poniżej przedsta-
wiono schemat przemian pozwalających na otrzymanie kwasu acetylosalicylowego z alkoholu 
salicylowego.  

            Na podstawie: John McMurry „Chemia organiczna”, Warszawa 2000 
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a) Uzupełnij poniższy schemat, wpisując w nim wzór kwasu salicylowego. 

CH2OH

OH

COOH

OCCH3

O

utlenianie estryfikacja

alkohol salicylowy kwas salicylowy kwas acetylosalicylowy
 

 
b) Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) związku, którego reakcja z kwasem 

salicylowym prowadzi do powstania kwasu acetylosalicylowego. 
 
 

Sprawdzane umiejętności 
Uzupełnianie brakujących danych na podstawie informacji podanych w formie tekstu 
i schematu procesu chemicznego – standard II.2).  

Rozwiązywalność zadania 
a) 76%  
b) 59%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Zdający poprawnie uzupełniali schemat, podając wzór kwasu salicylowego: 

COOH

OH

COOH

OH

lub rzadziej

 

b) W tej części zadania zdający podawali najczęściej wzór kwasu octowego: 
CH3-C-OH    lub    CH3-COOH

II 
O 

 
Nieliczne osoby podały wzór chlorku kwasu octowego CH3COCl lub bezwodnika 
octowego (CH3CO)2O. Ponadto część zdających wpisała w tym miejscu równanie 
reakcji estryfikacji kwasu salicylowego: 

COOH

OH

COOH

O C CH3

O

+ CH3COOH + H2O

 
Najczęściej powtarzające się błędy 
a) Względnie niewielka grupa zdających popełniła błędy w zapisie wzoru kwasu 

salicylowego albo opuściła tę część zadania. 
b) Nieliczni zdający podawali wzór związku, który nie powoduje estryfikacji grupy 

–OH w cząsteczkach kwasu salicylowego. Również niewiele osób nie podjęło próby 
rozwiązania tego zadania. 



Chemia 

 137

Komentarz 
Zdający, którzy popełnili błędy rozwiązując to zadanie lub nie podjęli próby jego 
rozwiązania, prawdopodobnie mieli trudności z przetworzeniem informacji podanych 
w formie tekstu chemicznego i schematu oraz z powiązaniem ich z wiadomościami na temat 
właściwości jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów. 

 
 
Zadanie 34. (2 pkt) 
Woski to mieszaniny estrów długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i długołańcuchowych 
alkoholi monohydroksylowych. Na przykład jednym z głównych składników wosku pszczelego 
jest związek o wzorze 

CH3 ( CH2)14C    O  ( CH2)29CH3

O

 
a) Posługując się wzorami półstrukturalnymi (grupowymi) związków organicznych, 

uzupełnij poniższe równanie reakcji hydrolizy tego estru w środowisku zasadowym. 

CH3 ( CH2)14C    O  ( CH2)29CH3

O

+ NaOH
H2O

................................................................

................................................................................................................................................
 

b) Znajomość budowy cząsteczek wosku pozwala przewidzieć jego niektóre cechy. 
 

Uzupełnij poniższe zdanie, wybierając spośród podanych w nawiasie wszystkie 
właściwości wosku pszczelego. Wybrane właściwości podkreśl. 

 
Wosk pszczeli (ma budowę krystaliczną,       jest plastyczny,        jest hydrofilowy,  

rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych). 

Sprawdzane umiejętności 
a) Określanie rodzaju produktów powstających w reakcji hydrolizy związków 

organicznych – standard III.3)3). 
b) Dokonywanie analizy i selekcji informacji podanych w formie rysunków i tekstu 

o tematyce chemicznej – standard II.3).  

Rozwiązywalność zadania 
a) 48%  
b) 61%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Zdający uzupełniali zapis równania reakcji w następujący sposób: 

CH3 ( CH2)14C    O  ( CH2)29CH3

O

+ NaOH
H2O CH3 ( CH2)14C    ONa  +  

O

HO ( CH2)29CH3   
 

b) Poprawne odpowiedzi były następujące: 

Wosk pszczeli (ma budowę krystaliczną,     jest plastyczny,      jest hydrofilowy,  
rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych). 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
a) W odpowiedziach zdarzały się nieliczne błędy polegające na zapisywaniu wzoru kwasu 

oraz wzoru alkoholanu sodu; niektórzy zdający błędne przepisali liczbę grup –CH2 
w cząsteczce powstającej soli lub alkoholu. 

b) Część zdających wybierała i podkreślała inne niż wskazane powyżej cechy wosku. 

Komentarz 
a) Ta część zadania sprawiła trudności części zdających. Popełniane przez nich błędy 

często były błędami nieuwagi, ale można przypuszczać, że część osób miała problemy 
z zapisem równania reakcji hydrolizy estru w środowisku mocnej zasady. 

b) W tej części zadania zdający popełniali mniej błędów niż w części a), jednak niektórzy 
z nich mieli trudności w przewidywaniu typowych właściwości substancji na podstawie 
analizy budowy ich cząsteczek. 

 
 
Zadanie 35. (1 pkt) 
Błony komórkowe składają się głównie z fosfolipidów – związków zbudowanych z małej, 
polarnej „głowy” i dwóch długich, węglowodorowych „ogonów” (rys. 1.). W środowisku 
wodnym cząsteczki fosfolipidów samorzutnie układają się w podwójną warstwę lipidową 
(rys. 2.). 

Na podstawie: Pr. zb. „Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do biologii molekularnej”, Warszawa 1999 
 

 

„głowa” 

„ogony” 

 woda 
 

woda 

 
Rys. 1. Schemat ilustrujący budowę 

cząsteczki lipidu błonowego 
Rys. 2. Schemat ilustrujący budowę 

fragmentu podwójnej warstwy 
lipidowej 

 
Uzupełnij poniższe zdanie wyjaśniające przyczynę powstawania podwójnej warstwy 
o przedstawionej strukturze. W każdym nawiasie wybierz i podkreśl właściwe 
określenie. 

 
„Głowa” jest (hydrofilowa         hydrofobowa), to znaczy ma (duże         małe) powinowactwo 

do wody. „Ogony” – w przeciwieństwie do „głowy” – są (hydrofilowe        hydrofobowe) 

i (silnie      słabo) oddziałują z wodą. 

Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnianie przebiegu zjawisk spotykanych w przyrodzie, posługując się wiedzą chemiczną 
– standard III.1)2).  
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Rozwiązywalność zadania 
80%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawne odpowiedzi były następujące: 
„Głowa” jest (hydrofilowa         hydrofobowa), to znaczy ma (duże         małe) 
powinowactwo do wody. „Ogony” – w przeciwieństwie do „głowy” – są (hydrofilowe  
hydrofobowe) i (silnie      słabo) oddziałują z wodą. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający błędnie kwalifikowali „głowy” lub „ogony” ze względu na ich charakter 
hydrofilowy lub hydrofobowy albo błędnie określali ich siłę oddziaływania z wodą. 

Komentarz 
Zadanie to pokazało, że jest niewielka grupa zdających, która ma problemy z analizą 
informacji podanych w formie tekstu chemicznego i rysunków oraz z powiązaniem tych 
informacji z posiadaną wiedzą. Część odpowiedzi wskazywała na niezrozumienie pojęć 
„hydrofilowy” i „hydrofobowy”. 
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PODSUMOWANIE 
Arkusze dla poziomu podstawowego i rozszerzonego zastosowane na tegorocznym 

egzaminie maturalnym z chemii zawierały – podobnie jak w latach ubiegłych – zadania 
zróżnicowane pod względem formy i zakresu treści oraz sprawdzanych umiejętności i stopnia 
trudności. Badały one, w jakim stopniu zdający wykazuję się wiadomościami 
i umiejętnościami opisanymi w standardach wymagań egzaminacyjnych z chemii. Zadania 
egzaminacyjne pozwalały wykazać się znajomością, rozumieniem oraz umiejętnością 
stosowania pojęć, terminów i praw chemicznych a także umiejętnością wyjaśniania procesów 
chemicznych. Sprawdzały umiejętność obcowania z tekstem o tematyce chemicznej: analizę 
i przetwarzanie informacji pochodzących ze źródeł takich jak tabele, wykresy, schematy 
i teksty naukowe. Wymagały wykazania się zdolnością rozumowania właściwego dla chemii, 
rozwiązywania problemów chemicznych, projektowania eksperymentów, interpretowania 
i tworzenia informacji. Większość zadań w obu arkuszach sprawdzała, jak zdający stosują 
wiadomości w sytuacjach typowych, według poznanych w trakcie nauki algorytmów 
i procedur postępowania. Część zadań (szczególnie z arkusza dla poziomu rozszerzonego) 
wymagała jednak zastosowania wiadomości w sytuacjach problemowych: aby znaleźć 
rozwiązanie, zdający musiał wykonać bardziej złożone czynności intelektualne, powiązać 
i wykorzystać wiadomości z zakresu różnych działów chemii lub pokrewnych nauk 
przyrodniczych. Oba poziomy egzaminu sprawdzały podobne umiejętności, jednak egzamin 
na poziomie rozszerzonym wymagał większej sprawności, rozwiązywania zaawansowanych 
problemów lub wykorzystania złożonych informacji. Tematyka zadań egzaminacyjnych 
obejmowała wszystkie treści z Podstawy programowej, przy czym najliczniej reprezentowane 
były zadania dotyczące właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz właściwości 
węglowodorów i ich pochodnych. 

Zadania w obu arkuszach, a szczególnie dla poziomu rozszerzonego, sprawdzały 
wiadomości i umiejętności ważne z punktu widzenia dalszej edukacji na studiach 
o kierunkach przyrodniczych. Należą do nich między innymi posługiwanie się językiem 
symboli, dokonywanie analizy zjawisk i procesów chemicznych, dokonywanie syntezy 
przedstawionych informacji i formułowanie wniosków, dostrzeganie związków 
przyczynowo-skutkowych, umiejętność korelacji wiedzy chemicznej z innymi naukami 
przyrodniczymi oraz zastosowanie tej wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych 
spotykanych w życiu codziennym. Umiejętności te są także niezbędne do rozumienia 
otaczającego świata i zachodzących w nim procesów przyrodniczych. 

Analiza wyników tegorocznego egzaminu maturalnego z chemii oraz uwagi 
egzaminatorów pozwalają na sformułowanie następujących spostrzeżeń, przypuszczeń 
i wniosków: 

1. Prace egzaminacyjne były bardzo zróżnicowane pod względem merytorycznym. Obok 
prac bardzo dobrych, w których wszystkie lub prawie wszystkie odpowiedzi były 
przemyślane, precyzyjne i spójne logicznie, a także prac wybitnych, których autorzy nie 
popełnili żadnego błędu, znalazły się prace bardzo słabe. Szczególnie w przypadku 
egzaminu na poziomie podstawowym można zauważyć, że część zdających nie 
opanowała w wystarczającym stopniu wiadomości i umiejętności z chemii na poziomie 
gimnazjum. Osoby takie podejmowały próby rozwiązania większości lub wszystkich 
zadań w arkuszu, ale za całą pracę otrzymały ocenę poniżej dziesięciu punktów! 

2. Można stwierdzić, że maturzyści dość dobrze rozwiązują problemy typowe i o małym 
stopniu złożoności, natomiast zadania, które wymagają wykorzystania i skojarzenia kilku 
elementów (np. zapamiętanych wiadomości oraz umiejętności interpretacji położenia 
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pierwiastka w układzie okresowym albo informacji wprowadzającej do zadania i tablicy 
rozpuszczalności) sprawiają im znacznie większe trudności. W przypadku zadań 
nietypowych albo złożonych widać, że maturzyści mają trudności już na poziomie ich 
analizy. Do najtrudniejszych należały zadania, które wymagały odejścia od prostego 
kojarzenia informacji i utworzenia nowej informacji. 

3. Zdający dość dobrze znają i rozumieją podstawowe prawa, pojęcia i zjawiska chemiczne, 
ale z różną sprawnością posługują się terminologią chemiczną. Najwięcej trudności 
sprawia im posługiwanie się symbolami lub wzorami jonów. Część osób (zdających 
egzamin tak na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) bardzo swobodnie 
podchodzi do zasad notacji chemicznej, traktując w sposób dowolny zapis ładunków 
jonów czy współczynników stechiometrycznych (jest to szczególnie widoczne 
w rozwiązaniach zadań wymagających dokonania bilansu elektronowego: 
w odpowiedziach pojawiają się np. zapisy sugerujące istnienie dwuatomowej cząsteczki 
chromu albo kationu chromu o ładunku 6+). Zdający egzamin na poziomie rozszerzonym 
bardzo często nie odnotowują faktu, że niektóre reakcje (np. hydrolizy soli) są 
odwracalne, z drugiej zaś strony zapisują równanie reakcji, zgodnie z którym pracuje 
ogniwo, tak jakby w ogniwie tym ustalał się stan równowagi. 

4. Tegoroczny egzamin pokazał, że niepokojąco liczna grupa zdających nie wykazuje się 
znajomością podstawowych, typowych właściwości najważniejszych pierwiastków 
i związków chemicznych. Zadania sprawdzające te wiadomości okazały się dla wielu 
osób trudne. Uwagę zwraca to, że przy rozwiązywaniu tych zadań zdający często nie 
kojarzyli informacji pochodzących z różnych źródeł, np. nie wykorzystywali informacji 
wynikających z położenia pierwiastka w układzie okresowym (np. przewodnictwo 
elektryczności sodu) lub faktów znanych z życia codziennego (np. palność etanu). Dużą 
trudność sprawia maturzystom ilustrowanie właściwości chemicznych substancji za 
pomocą równań reakcji, szczególnie w formie jonowej. Niektóre odpowiedzi sugerują, że 
ich autorzy nie tylko nie dość sprawnie posługują się tą formą zapisu równań reakcji, ale 
w ogóle nie odróżniają atomu od jonu albo nie rozumieją istoty reakcji jonowych. 

5. Cieszy fakt, że zdający bardzo dobrze wykorzystują informacje przedstawione w formie 
wykresu lub tabeli. Słabiej analizują informacje przedstawione w formie schematów lub 
tekstów o tematyce chemicznej oraz interpretują położenie pierwiastka w układzie 
okresowym. 

6. Do najsłabiej opanowanych umiejętności należy rozwiązywanie zadań rachunkowych, 
przy czym często można zauważyć, że zdający znają metodę rozwiązania zadania, ale 
popełniają błędy rachunkowe lub pomijają jednostki w przypadku wielkości 
mianowanych. Najwięcej błędów związanych było z: 
− wykorzystaniem do obliczeń stechiometrii wzorów i reakcji chemicznych, 
− obliczeniami dotyczącymi stężenia procentowego i molowego roztworu, 
− obliczeniami z wykorzystaniem objętości molowej gazu, 
− przedstawianiem toku rozumowania i wyrażaniem zależności ilościowych w formie 

wyrażeń algebraicznych, 
− działaniami na jednostkach, działaniami na liczbach ujemnych, zaokrąglaniem liczb. 

7. Zdający dość dobrze planują typowe doświadczenia, jednak nadal część z nich ma kłopoty 
z formułowaniem obserwacji, które często są częściowo poprawne, a częściowo błędne. 
Niektórzy zdający mylą obserwacje z wnioskami. 

8. Nadal trudności sprawia dostrzeganie i opisywanie zależności przyczynowo-skutkowych 
(np. dotyczących zjawisk zachodzących w przyrodzie czy wpływu budowy cząsteczek 
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substancji na jej właściwości), a także określanie roli, jaką wskazana substancja odgrywa 
w danym procesie chemicznym. 

 Do najczęstszych przyczyn utraty punktów przez tegorocznych maturzystów 
na egzaminie z chemii zaliczyć można: 

− brak analizy treści zadań, automatyzm w ich rozwiązywaniu, niedokładne, pobieżne 
czytanie informacji i poleceń lub ich niezrozumienie, formułowanie odpowiedzi lub 
ich fragmentów nie na temat; 

− brak staranności i precyzji przy zapisie rozwiązania problemu; 
− nieumiejętne konstruowanie krótkiej i logicznej odpowiedzi, zbyt duże uogólnienia, 

niewłaściwe posługiwanie się terminologią chemiczną, mylenie przyczyn i skutków, 
formułowanie odpowiedzi niejasnych lub niezrozumiałych albo zawierających 
elementy poprawne i błędne; 

− popełnianie błędów rachunkowych; 
− trudności w posługiwaniu się całością zdobytej wiedzy chemicznej. 

 Warto przypomnieć, że zdający egzamin maturalny z chemii przed przystąpieniem 
do tego egzaminu powinni zapoznać się z Informatorem maturalnym. Powinni zwrócić 
szczególną uwagę na zawarte w nim kryteria i zasady oceniania oraz przykładowe zadania. 
Ponadto na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 
egzaminacyjnych opublikowane są arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych 
(wraz z rozwiązaniami), które są cennym materiałem ćwiczeniowym.  
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WSTĘP 
Egzamin maturalny z fizyki i astronomii odbył się w całym kraju 15 maja 2008 roku 

i miał formę pisemną. Maturzyści mogli zdawać fizykę i astronomię jako przedmiot 
obowiązkowy lub dodatkowy. 

Fizyka i astronomia jako przedmiot obowiązkowy mogła być zdawana na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. 

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 
egzaminacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce 
w zakresie wymagań opisanych dla poziomu podstawowego. 

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 150 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 
egzaminacyjnych sprawdzających umiejętność zastosowania poznanych metod 
do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań opisanych 
dla poziomu rozszerzonego.  

Za prawidłowe rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu podstawowego zdający mógł 
otrzymać 50 punktów, a za prawidłowe rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu 
rozszerzonego 60 punktów. 

Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% punktów możliwych do 
zdobycia na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym. 

Zdający, którzy wybrali fizykę i astronomię jako przedmiot dodatkowy, zdawali 
egzamin na poziomie rozszerzonym, rozwiązując ten sam arkusz, co absolwenci zdający 
przedmiot obowiązkowy. Dla przedmiotu zdawanego jako dodatkowy nie określono progu 
zaliczenia. 

W trakcie egzaminu zdający mogli korzystać z karty wybranych wzorów i stałych 
fizycznych, linijki oraz prostego kalkulatora. 

OPIS ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH  
Zadania zawarte w obu arkuszach zostały przygotowane zgodnie zasadami konstrukcji 

arkuszy zamieszczonymi w Informatorze o egzaminie maturalnym /od 2008 roku / fizyka 
i astronomia i sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w trzech obszarach 
standardów wymagań egzaminacyjnych dotyczących wiadomości i ich rozumienia, 
korzystania z informacji oraz tworzenia informacji. 
 
W szczególności zadania w obu arkuszach sprawdzały, czy zdający: 
I. zna, rozumie i stosuje terminy, pojęcia i prawa oraz wyjaśnia procesy i zjawiska, 
II. wykorzystuje i przetwarza informacje, 

− odczytując i analizując informacje przedstawione w postaci tekstu, tabeli, wykresu, 
lub rysunku; 

− uzupełniając brakujące elementy rysunku, wykresu, łącząc podane i posiadane 
informacje; 

− selekcjonując i oceniając informacje; 
− przetwarzając informacje poprzez formułowanie opisu zjawiska lub procesu 

fizycznego, rysując wykres zależności wielkości fizycznych; 
− obliczając wielkości fizyczne z wykorzystaniem znanych lub podanych zależności;  

III. rozwiązuje problemy i tworzy informacje, 
− interpretując informacje przedstawione w formie tekstu, tabeli, wykresu; 
− stosując pojęcia i prawa fizyczne do rozwiązywania problemów praktycznych; 
− budując proste modele fizyczne i matematyczne do opisu zjawisk; 
− formułując i uzasadniając opinie i wnioski. 
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W obu arkuszach pojawiły się różne formy zadaniowe sprawdzające umiejętności 
i treści z zakresu fizyki nauczanej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zadania 
wymagały od zdającego holistycznego podejścia do zagadnień otaczającego świata, a nie 
tylko wiedzy pamięciowej i sprawności rachunkowej. Sprawdzały przede wszystkim 
rozumienie fizyki i umiejętność powiązania wiedzy ze zjawiskami w otaczającym świecie. 

Arkusze dostępne są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
(www.cke.edu.pl). 

Arkusz egzaminacyjny dla poziomu podstawowego 
Arkusz zawierał łącznie 22 zadania, w tym 10 zadań zamkniętych. Pozostałe 

zadania/polecenia były zadaniami otwartymi krótkiej odpowiedzi lub rozszerzonej 
odpowiedzi. Tematyka zadań egzaminacyjnych obejmowała większość treści z Podstawy 
programowej dla poziomu podstawowego. Zadania dotyczyły zagadnień związanych 
z ruchem, oddziaływaniami w przyrodzie, światłem, termodynamiką, energią, fizyką jądrową, 
budową i ewolucją Wszechświata oraz wyjaśnianiem przebiegu zjawisk i działania urządzeń 
technicznych.  
 
 
 
Opis zadań egzaminacyjnych. Sprawdzane umiejętności, typowe odpowiedzi i uwagi 
do rozwiązań maturzystów. 
 
Zadanie 1. (1 pkt)  
Ziemia pozostaje w spoczynku względem 
 

A. Słońca. 
B. Księżyca.  
C. Galaktyki.  
D. satelity geostacjonarnego.  

 

Sprawdzane umiejętności 
Opisywanie ruchów względem różnych układów odniesienia – standard I.1.1)(1).  
Rozwiązywalność zadania 
68%  

Poprawna odpowiedź zdających 
Odpowiedź D 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedź B 

Komentarz  
Zadanie sprawiło trudność części zdających. Wybór błędnego dystraktora B można 
tłumaczyć tym, że zdający w skali odległości Słońce – Ziemia traktowali układ Ziemia – 
Księżyc jako jeden obiekt. 

 
Zadanie 2. (1 pkt)  
Jeżeli podczas ruchu samochodu, na prostoliniowym odcinku autostrady energia kinetyczna 
samochodu wzrosła 4 razy, to wartość prędkości samochodu wzrosła 
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A. 2 razy. 
B. 2 razy. 
C. 4 razy. 
D. 16 razy. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Selekcjonowanie i ocena informacji – standard II.3).  

Rozwiązywalność zadania 
75%  

Poprawna odpowiedź zdających 
Odpowiedź B 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedź C 

Komentarz 
Zadanie to okazało się dla zdających łatwe. Jednak pomimo tego, że zadanie sprawdzało 
rozumienie podstawowej zależności (między prędkością a energią kinetyczną), część 
zdających popełniała błąd, wskazując, że energia kinetyczna jest proporcjonalna do 
prędkości, a nie do kwadratu prędkości. 

 

Zadanie 3. (1 pkt)  
Zależność energii potencjalnej i kinetycznej od czasu podczas swobodnego spadania ciała 
z pewnej wysokości poprawnie przedstawiono na  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. wykresie 1. 
B. wykresie 2. 
C. wykresie 3. 
D. wykresie 4. 

 

Sprawdzane umiejętności 
Odczytywanie i analiza informacji przedstawionych w formie wykresów – standard II.1)b).  

Rozwiązywalność zadania 
49%  
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Poprawna odpowiedź zdających 
Odpowiedź A 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedź C 

Komentarz 
Zadanie okazało się trudne. Wybór dystraktora C oznacza, że zależność zmiany energii 
kinetycznej od czasu podczas swobodnego spadku była znana zdającym, jednak 
nie stosowali oni zasady zachowania energii mechanicznej. Wybór wykresu 
przedstawiającego liniową zależność energii potencjalnej od czasu może sugerować, 
że zdający mieli na myśli zależność energii potencjalnej od wysokości, a nie od czasu 
swobodnego spadania. Może to świadczyć o tym, że zdający niewystarczająco dokładnie 
analizowali przedstawione wykresy.  

 
Zadanie 4. (1 pkt)  
Promienie słoneczne ogrzały szczelnie zamkniętą metalową butlę z gazem. Jeżeli pominiemy 
rozszerzalność termiczną butli, to gaz w butli uległ przemianie 
 

A. izobarycznej. 
B. izochorycznej. 
C. izotermicznej. 
D. adiabatycznej. 

 

Sprawdzane umiejętności 
Interpretowanie informacji przedstawionej w formie tekstu, tabeli, wykresu, schematu – 
standard III.1).  

Rozwiązywalność zadania 
69%  

Poprawna odpowiedź zdających 
Odpowiedź B 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedź A 

Komentarz 
Błędny wybór dystraktora A (przemiana izobaryczna) świadczyć może o trudności, jaką 
części zdających sprawiała mikroskopowa interpretacja przemian gazowych. Zamknięty 
pojemnik oznaczał dla nich sytuację, w której tłok nie poruszał się, dzięki czemu ciśnienie 
było stałe. 

 

 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Unoszenie się w górę iskier nad płonącym ogniskiem w bezwietrzny dzień jest spowodowane 
zjawiskiem 
 

A. dyfuzji. 
B. konwekcji. 
C. przewodnictwa. 
D. promieniowania. 

 

Sprawdzane umiejętności 
Opisywanie zjawiska konwekcji – standard I.1.6)(13).  
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Rozwiązywalność zadania 
76%  

Poprawna odpowiedź zdających 
Odpowiedź B 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedź A 

Komentarz 
Wybór dystraktora A przez niewielką grupę zdających prawdopodobnie był skutkiem 
niezrozumienia istoty procesów dyfuzji oraz konwekcji.  
 
Zadanie 6. (1 pkt) 
Gdy w atomie wodoru elektron przejdzie z orbity pierwszej na drugą, to promień orbity 
wzrasta czterokrotnie. Wartość siły przyciągania  elektrostatycznego działającej pomiędzy 
jądrem i elektronem zmaleje w tej sytuacji  
 

A. 2 razy. 
B. 4 razy. 
C. 8 razy. 
D. 16 razy. 

 

Sprawdzane umiejętności 
Interpretowanie informacji przedstawionej w formie tekstu, tabeli, wykresu, schematu – 
standard III.1). 

Rozwiązywalność zadania 
68%  

Poprawna odpowiedź zdających 
Odpowiedź D 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedź B 

Komentarz 
Niektórzy zdający nie potrafili poprawnie interpretować zależności nieliniowych (podobnie 
jak w zadaniu nr 2 i 8). 

 
Zadanie 7. (1 pkt)  
W cyklotronie do zakrzywiania torów naładowanych cząstek wykorzystuje się  
 

A. stałe pole elektryczne. 
B. stałe pole magnetyczne. 
C. zmienne pole elektryczne. 
D. zmienne pole magnetyczne. 

 

Sprawdzane umiejętności 
Wyjaśnianie zasady działania urządzeń technicznych na podstawie znanych zależności 
i praw – standard I.2.  

Rozwiązywalność zadania 
41%  
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Poprawna odpowiedź zdających 
Odpowiedź B 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedź D 

Komentarz 
Zadanie okazało się trudne. Duża grupa zdających wybrała niepoprawny dystraktor D – 
zmienne pole magnetyczne. Może to oznaczać, że zdający, bez wnikania w istotę pytania, 
kojarzyli ruch cząstek naładowanych z przepływem prądu i indukcją elektromagnetyczną. 

 

Zadanie 8. (1 pkt) 
Ziemia krąży wokół Słońca w odległości w przybliżeniu 4 razy większej niż Merkury. 
Korzystając z trzeciego prawa Keplera można ustalić, że okres obiegu Ziemi wokół Słońca 
jest w porównaniu z okresem obiegu Merkurego dłuższy około 
 

A. 2 razy. 
B. 4 razy. 
C. 8 razy. 
D. 16 razy. 

 

Sprawdzane umiejętności 
Zastosowanie praw Keplera do opisu ruchu planet – standard I.1.7)(3).  

Rozwiązywalność zadania 
60%  

Poprawna odpowiedź zdających 
Odpowiedź C 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedź B 

Komentarz 
Niektórzy zdający nie potrafili interpretować zależności nieliniowych wielkości fizycznych 
(podobnie jak w zadaniu nr 2 i 6). 

 

Zadanie 9. (1 pkt)  
Jądro izotopu uległo rozpadowi promieniotwórczemu. Powstało nowe jądro zawierające 
o jeden proton więcej i o jeden neutron mniej niż jądro wyjściowe. Przedstawiony powyżej 
opis dotyczy rozpadu 
 

A. alfa. 
B. gamma. 
C. beta plus. 
D. beta minus. 

 

Sprawdzane umiejętności 
Stosowanie pojęć i praw fizycznych do rozwiązywania problemów praktycznych – standard 
III.2).  

Rozwiązywalność zadania 
49%  

Poprawna odpowiedź zdających 
Odpowiedź D 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedź C 

Komentarz 
Prawie równy rozkład odpowiedzi pomiędzy „rozpad beta plus” i „rozpad beta minus” może 
sugerować niezrozumienie mechanizmów rozpadu beta plus oraz beta minus i losowy wybór 
odpowiedzi. Zdający nie analizowali informacji zawartych w poleceniu. 

 
Zadanie 10. (1 pkt)  
Przyrząd służący do uzyskiwania i obserwacji widma promieniowania elektromagnetycznego 
to 

A. kineskop. 
B. mikroskop. 
C. oscyloskop. 
D. spektroskop. 

 

Sprawdzane umiejętności 
Posługiwanie się pojęciami, wielkościami i prawami fizycznymi pozwalającymi 
na zrozumienie działania urządzeń i narzędzi pracy współczesnego fizyka i astronoma – 
standard I.1.9)a).  

Rozwiązywalność zadania 
62%  
Poprawna odpowiedź zdających 
Odpowiedź D 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedź C 

Komentarz 
Zdający, którzy wskazali błędną odpowiedź C najprawdopodobniej nie widzieli nigdy 
spektroskopu, a określenie „oscyloskop” wybierali jako znane z lekcji. Wskazuje to na brak 
znajomości zasady działania urządzeń technicznych.  

 

 
Zadanie 11. Rowerzysta (2 pkt)  
Rowerzysta pokonuje drogę o długości 4 km w trzech etapach, o których informacje 
przedstawiono w tabeli. Przez d oznaczono całą długość drogi przebytej przez rowerzystę. 
 

Przebyta droga Wartość prędkości średniej 
w kolejnych etapach w m/s 

etap I 0,25 d 10 
etap II 0,50 d 5 
etap III 0,25 d 10 

 
Oblicz całkowity czas jazdy rowerzysty.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Obliczanie wartości prędkości średniej i chwilowej, przyspieszenia, drogi i czasu w ruchu 
jednostajnym oraz jednostajnie zmiennym – standard I.1.1)(3).  

Rozwiązywalność zadania 
90%  
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający: 
− najczęściej obliczali najpierw czas jazdy rowerzysty na poszczególnych etapach  

= 1
1

1

st
v

, 
2

2
2 v

s
t = , 

3

3
3 v

s
t = ;  

− następnie obliczali całkowity czas jazdy = + +1 2 3t t t t  i podawali wynik s600t = . 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej powtarzającym się błędem było obliczanie prędkości jako średniej 
arytmetycznej. 

Zdający obliczali wartość prędkości średniej na całej trasie 
3

321 vvv
vśr

++
= , a następnie 

obliczali czas z zależności 
śrv
s

t = . 

Zdarzało się, że zdający błędnie przeliczali kilometry na metry oraz popełniali błędy przy 
przeliczaniu jednostek czasu. Dość często zapisywano np. 600 s = 1 h lub 600 s = 12 min. 

Komentarz 
Zadanie nie sprawiło trudności większości zdających. Błędne obliczanie prędkości średniej 
wskazuje, że część zdających nie rozumie tego pojęcia. Zdający popełniali również błędy 
w prostych obliczeniach i przy zamianie jednostek. 

 
 

Zadanie 12. Droga hamowania (2 pkt)  
Wykaż, wykorzystując pojęcia energii i pracy, że znając współczynnik tarcia i drogę 
podczas hamowania do całkowitego zatrzymania pojazdu, można wyznaczyć prędkość 
początkową pojazdu, który porusza się po poziomej prostej drodze.  
Przyjmij, że samochód hamuje ruchem jednostajnie opóźnionym, a wartość siły hamowania 
jest stała. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Stosowanie pojęć i praw fizycznych do rozwiązywania problemów praktycznych – standard 
III.2).  

Rozwiązywalność zadania 
42%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający najczęściej: 
− korzystali z zależności między pracą i energią kinetyczną  W = ΔEK; 

− przekształcali równanie do postaci 
2

2vmsF ⋅
=⋅ , uwzględniając, że gmF ⋅⋅= μ ; 

– następnie wyznaczali prędkość początkową μ= ⋅ ⋅ ⋅2v g s . 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający zapisywali zależność EK + FT = W, gdzie: FT  – siła tarcia, EK  – energia kinetyczna, 
W – praca. Niektórzy zdający zapisywali wzór na pracę siły tarcia jako W = FT ·s ·t. 

Komentarz 
Dość często zdający nie analizowali wystarczająco dokładnie polecenia i próbowali  
przeprowadzić dowód, korzystając z II zasady dynamiki i równań ruchu. Błędy pojawiające 
się w rozwiązaniach wskazują na niezbyt dobrą znajomość pojęcia pracy i jej związku 
z energią. 
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Zadanie 13. Spadający element (5 pkt)  
Fragment balkonu o masie 0,5 kg oderwał się i spadł z wysokości 5 m.  
W obliczeniach przyjmij, że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2. 
 

Zadanie 13.1 (3 pkt)  
Narysuj wykres zależności wartości prędkości od czasu spadania. 
Wykonaj konieczne obliczenia, pomijając opory ruchu.  
Na wykresie zaznacz odpowiednie wartości liczbowe.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Rysowanie wykresu zależności dwóch wielkości fizycznych (dobieranie odpowiednio osi 
współrzędnych, skali wielkości i jednostki, zaznaczanie punktów, wykreślanie krzywej – 
standard II.4)b).  

Rozwiązywalność zadania 
71%  
Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający: 
− najczęściej obliczali wartość prędkości, korzystając z zasady zachowania energii 

mechanicznej, a czas spadku z zależności  v = g· t; 
− zdający poprawnie rysowali wykres, opisując i skalując osie oraz nanosząc wartości 

liczbowe;  
− wykres był rysowany do punktu o współrzędnych t = 1 s i v = 10 m/s. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Część zdających: 

− obliczała czas spadku, traktując ruch jako jednostajny prostoliniowy  
v
s

t = ; 

− po zaznaczeniu tylko dwóch punktów wykreślała parabolę; 
− rysowała wykres dla t > 1 s, co było sprzeczne z prawidłowo obliczonym wcześniej 

czasem spadania; 
− źle skalowała osie. 

Komentarz 
Większość zdających poprawnie rozwiązała to zadanie. Przyjęcie przez niektórych 
zdających, że fragment balkonu poruszał się ruchem jednostajnym wskazuje na słabą 
umiejętność analizowania ruchów. Część zdających słabo opanowała umiejętność rysowania 
wykresów. Nie dostrzegali oni związku pomiędzy zależnością matematyczną v = g· t 
a charakterem wykresu. Nie analizowali opisywanego zjawiska spadku oraz 
nie uwzględniali faktu, że po upływie 1 s fragment balkonu spoczywał już na ziemi. 

 
Zadanie 13.2 (2 pkt) 
W rzeczywistości podczas spadania działa siła oporu i oderwany element balkonu spadał 
przez 1,25 s ruchem przyspieszonym, uderzając w podłoże z prędkością o wartości 8 m/s.  
Oblicz wartość siły oporu, przyjmując, że podczas spadania była ona stała.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Analizowanie ruchu ciał z uwzględnieniem siły tarcia i siły oporu – standard I.1.2)(3).  

Rozwiązywalność zadania 
49%  
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający: 

− obliczali przyspieszenie fragmentu balkonu z zależności a =
t
v

Δ
Δ

; 

− stosowali II zasadę dynamiki, zapisując FW =Fg – F0 oraz F0 = mg – ma = m(g – a); 
− podstawiali wartości liczbowe i podawali wynik z jednostką F0 = 1,8 N. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− zapisywali związek między energią mechaniczną i siłą oporu w postaci: 

Epot = Ekin – F0   i   F0 =  mgh – 
2

2mv
; 

− stosowali II zasadę dynamiki, zapisując wyrażenie ma2 = mg – ma1, 
gdzie: ma1 – siła wypadkowa; ma2 – siła oporu; 

− obliczali siłę wypadkową działającą na fragment balkonu i traktowali ją jak siłę oporu. 

Komentarz 
Połowa zdających miała trudności z rozwiązaniem tego zadania. Zdający utożsamiali pracę 
z siłą i nie potrafili prawidłowo zastosować związku między pracą a energią mechaniczną 
lub II zasady dynamiki. 

 
Zadanie 14. Tramwaj (4 pkt) 
Podczas gwałtownego awaryjnego hamowania tramwaju uchwyt do trzymania się, 
zamocowany pod sufitem wagonu, odchylił się od pionu o kąt 15o.  
Załóż, że tramwaj poruszał się po poziomej powierzchni ruchem jednostajnie opóźnionym, 
prostoliniowym.  
W obliczeniach przyjmij, że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2. 
 
sin 15o ≈ 0,26 cos 15o ≈ 0,97 tg 15o ≈ 0,27 ctg 15o ≈ 3,73  
sin 75o ≈ 0,97 cos 75o ≈ 0,26 tg 75o ≈ 3,73  ctg 75o ≈ 0,27  

 
Zadanie 14.1 (2 pkt)  
Narysuj, oznacz i nazwij siły działające na swobodnie wiszący uchwyt podczas hamowania.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Formułowanie opisu zjawiska lub procesu fizycznego, rysowanie schematu układu 
doświadczalnego lub schematu modelującego zjawisko – standard II.4)a).  

Rozwiązywalność zadania 
44%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zadanie najczęściej rozwiązywane było w układzie nieinercjalnym. 
Zdający uwzględniali trzy siły:  
− Q  -ciężkości; 
− bF  - bezwładności;  

− NF  - naciągu. 
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Najczęściej powtarzające się błędy  
Zdający: 
− rysowali tylko dwie siły: Q  – ciężkości, bF  – bezwładności; 
− rysowali trzy siły: ciężkości, naciągu, ale zamiast siły bezwładności 

wprowadzali siłę hamującą; 
− rysowali siły, nie uwzględniając wychylenia uchwytu.  

Komentarz 
Dla części zdających nie było znane pojęcie siły naciągu. Popełniane błędy świadczą 
o braku umiejętności prawidłowego określania sił działających na uchwyt w opisanej 
sytuacji. 

 
Zadanie 14.2 (2 pkt)  
Oblicz wartość opóźnienia tramwaju podczas hamowania.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Analizowanie ruchu ciał z uwzględnieniem siły tarcia i siły oporu – standard I.1.2)(3). 

Rozwiązywalność zadania 
26%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających  
Zdający: 

− na podstawie analizy rysunku zapisywali zależność 
Q
F

tg b=α ; 

− rozpisywali siłę bezwładności i grawitacji m atg
m g

⋅
α =

⋅
; 

− uzyskiwali równanie a = g·tgα; 

− podstawiając wartości liczbowe, obliczali a 2

m
s

2,7≈ . 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający : 
− próbowali obliczyć przyspieszenie z równań ruchu; 

− zapisywali 
Q
F

sin b=α ; 

− zapisywali 
Q
a

tg =α . 

Komentarz 
Zadanie okazało się trudne dla zdających. Część z nich wykazała się brakiem  umiejętności 
zastosowania odpowiedniej funkcji trygonometrycznej do powiązania ze sobą sił  
działających na swobodnie wiszący uchwyt podczas hamowania. 

 



Fizyka i astronomia 

 156

Zadanie 15. Ciężarek (4 pkt) 
Metalowy ciężarek o masie 1 kg zawieszono na sprężynie jak na 
rysunku. Po zawieszeniu ciężarka sprężyna wydłużyła się o 0,1 m. 
Następnie ciężarek wprawiono w drgania w kierunku pionowym 
o amplitudzie 0,05 m.  
W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego 
równą 10 m/s2, a masę sprężyny i siły oporu pomiń. 
 
 
Zadanie 15.1 (2 pkt)  
Wykaż, że wartość współczynnika sprężystości sprężyny wynosi 100 N/m.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Analizowanie ruchu ciał pod wpływem sił sprężystości – standard I.1.3)(1).  

Rozwiązywalność zadania 
65%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający uwzględniali, że Q = F i zapisywali równanie m·g = k·x. Po przekształceniu 

do postaci k = 
x

gm ⋅  obliczali wartość współczynnika sprężystości k = 100 N/m. 

Najczęściej powtarzające się błędy  
Zdający:  
− obliczali ciężar i podawali jego wartość z błędną jednostką Q = m·g = 10 m/s2; 

− korzystali z zasady zachowania energii mechanicznej w postaci 
2

2xkxgm ⋅
=⋅⋅ . 

Komentarz 
Nieliczni zdający nie potrafili prawidłowo zastosować zasady zachowania energii 
mechanicznej w ruchu harmonicznym. Niektórzy automatycznie rozwiązywali zadanie 
bez zwracania uwagi na prawidłowość jednostek wielkości fizycznych. 

 

Zadanie 15.2 (2 pkt)  
Oblicz okres drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie, przyjmując, że współczynnik 
sprężystości sprężyny jest równy 100 N/m.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Obliczanie okresu drgań wahadła matematycznego i sprężynowego – standard I.1.3)(3).  

Rozwiązywalność zadania 
73%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 

Najczęściej zdający podstawiali wartości liczbowe do wzoru 
k
m

T π2=  i uzyskiwali 

wartość okresu T = 0,63 s. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdarzało się, że zdający podawali w odpowiedzi obliczoną wartość liczbową bez właściwej 
jednostki. Część zdających podstawiała w miejsce masy ciężarka lub w miejsce 
współczynnika sprężystości sprężyny wartości amplitudy drgań. 

ciężarek
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Komentarz 
Zadanie okazało się łatwe. Niektórzy zdający nie potrafili jednak stosować wzoru na okres 
drgań ciężarka na sprężynie. Nie rozumieli sensu fizycznego wielkości występujących 
we wzorze. Nie zwracali również uwagi na jednostki wielkości fizycznych. 

 
Zadanie 16. Metalowa puszka (2 pkt) 
Do pustej metalowej puszki po napoju, położonej tak, że może się toczyć po poziomej uziemionej 
metalowej płycie, zbliżamy z boku na niewielką odległość dodatnio naelektryzowaną pałeczkę.  
Wyjaśnij, dlaczego puszka zaczyna się toczyć. Określ, w którą stronę będzie toczyć się 
puszka. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Formułowanie opisu zjawiska lub procesu fizycznego, rysowanie schematu układu 
doświadczalnego lub schematu modelującego zjawisko – standard II.4)a). 

Rozwiązywalność zadania 
45%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający udzielali odpowiedzi: 
− puszka będzie się elektryzować ujemnie, gdyż znajduje się w polu elektrycznym 

pałeczki; puszka zaczyna się toczyć w stronę naelektryzowanej pałeczki, dzięki 
przyciąganiu elektrostatycznemu między ładunkiem dodatnim pałeczki i ujemnym 
puszki; 

− puszka zostaje naelektryzowana ładunkiem ujemnym; dodatnio naelektryzowana 
pałeczka będzie przyciągać puszkę, a więc puszka będzie się toczyć w stronę pałeczki. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający błędnie wyjaśniali przyczynę ruchu puszki oraz nieprawidłowo określali kierunek:  
− puszka będzie się toczyć, ponieważ zacznie na nią działać siła elektrostatyczna; będzie 

się ona oddalać od naelektryzowanej pałeczki; 
− puszka będzie się przybliżać, gdyż elektrony znajdujące się w niej będą chciały połączyć 

się z pałeczką; 
− puszka będzie się oddalać ze względu na swoją własność, gdyż jest zrobiona z metalu, 

który jest paramagnetykiem; 
− puszka będzie się toczyć w stronę naelektryzowanej pałeczki, gdyż w puszce jest dużo 

elektronów swobodnych, które przyciągają się z dodatnio naelektryzowaną pałeczką; 
− kierunek toczenia się puszki będzie zależał od tego jakim ładunkiem będzie naładowana;
− na początku puszka nie ma ładunku więc ładunki z dodatnio naelektryzowanej pałeczki 

przechodzą do puszki i będą się odpychać; 
− metalowa puszka będzie się poruszać, ponieważ zacznie się magnesować. 

Komentarz 
Większość zdających nie znała zjawiska indukcji elektrostatycznej oraz budowy 
wewnętrznej metalu. Nie potrafili oni również analizować zjawisk zachodzących, gdy metal 
znajdzie się w polu elektrycznym. Zdający często mylili zjawisko indukcji elektrostatycznej 
z magnesowaniem. W zadaniu największym problemem było podanie prawidłowego 
uzasadnienia i sformułowanie logicznej odpowiedzi. 
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Zadanie 17. Elektron (1 pkt)  
Oblicz końcową, relatywistyczną wartość pędu elektronu przyspieszanego w akceleratorze 
do prędkości 0,8 c. Załóż, że początkowa wartość prędkości przyspieszanego elektronu jest 
znikomo mała.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Obliczanie masy, pędu i energii w ujęciu relatywistycznym – standard I.1.1)(8).  

Rozwiązywalność zadania 
38%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający podstawiali prawidłowe dane do wzoru na pęd relatywistyczny, wykonywali 

obliczenie i podawali wynik z jednostką mkg
s

−= ⋅ 2336, 44 10p . 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− często za prędkość v podstawiali c, zamiast 0,8 c;  
− popełniali błędy w działaniach na potęgach i przy przesunięciu przecinka;  
− podawali wynik bez jednostki lub ze złą jednostką. 

Komentarz 
Zadanie było dla zdających trudne. Ponad połowa zdających nie potrafiła rozwiązać tego 
zadania. Jest to tym bardziej niepokojące, że wzór, z którego należało skorzystać znajduje 
się w karcie wzorów dostępnej na egzaminie. Część zdających popełniała błędy 
rachunkowe, nie potrafiła poprawnie obliczyć wartości pędu relatywistycznego pomimo 
poprawnego podstawienia danych. Niektórzy zdający nie potrafili nawet poprawnie 
podstawić danych do wzoru. 

 
Zadanie 18. Przemiana izotermiczna (5 pkt)  
Gaz o temperaturze  27oC poddano 
przemianie izotermicznej. Ciśnienie 
początkowe gazu wynosiło 800 hPa. 
Wykres przedstawia zależność gęstości 
gazu od jego ciśnienia dla tej przemiany. 
Podczas przemiany masa gazu nie 
ulegała zmianie.  
 
 
 
Zadanie 18.1 (3 pkt) 
Oblicz masę molową tego gazu.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Stosowanie równania Clapeyrona i równania stanu gazu doskonałego do wyznaczania 
parametrów gazu – standard I.1.4)(1).  

Rozwiązywalność zadania 
34%  

 p, hPa 

d, kg/m3

800 1000 1100 1200 
0,04 
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0,08 

0,12 
0,10 

900 
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 

Najczęstsze rozwiązanie to wykorzystanie równań: TRnVp ⋅⋅=⋅ , 
d
mV = , 

μ
mn = , 

otrzymanie zależności p
TRd ⋅⋅

=μ  i obliczenie masy molowej gazu 32 10 kg/mol−≈ ⋅μ . 

Wystąpiły też rozwiązania, w których zdający wykorzystali równanie Clapeyrona 

do obliczenia objętości 1 mola gazu w temperaturze 300 K, a następnie z zależności 
μ
mn =  

oraz  m = d · V wyznaczyli masę molową (przy założeniu n = 1 mol). 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający podstawiali do równania Clapeyrona zamiast objętości gęstość odczytaną z wykresu  
lub obliczali objętość ze wzoru na gęstość, zakładając, że m = 1 kg. Częstym błędem było 
również stosowanie równania stanu gazu dla przemiany izotermicznej. Część zdających 

podawała wynik bez jednostki lub ze złą jednostką (np. mol, 3

mol

dm
). 

Komentarz 
Najczęściej zdający poprawnie zapisywali równanie Clapeyrona, mieli jednak problem 
z wyeliminowaniem z niego liczby moli oraz objętości. Niektórzy ze zdających próbowali 
wykonywać obliczenia na podstawie proporcji lub wykorzystywali związek 
1 mol – 22,4 dm3 (nie uwzględniając, że nie były to warunki normalne). Świadczy to 
o słabym opanowaniu umiejętności korzystania z praw gazowych. 

 

Zadanie 18.2 (2 pkt) 
Podaj, czy w tej przemianie objętość gazu rosła, czy malała. Odpowiedź uzasadnij.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Interpretowanie informacji przedstawionej w formie tekstu, tabeli, wykresu, schematu – 
standard III.1). 

Rozwiązywalność zadania 
73%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający najczęściej wyciągali prawidłowy wniosek, stwierdzając, że objętość gazu malała. 
W uzasadnieniu powoływali się na równanie stanu gazu dla przemiany izotermicznej 
lub na definicję gęstości i na wykres. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Część zdających, powołując się na prawidłowe równanie stanu gazu dla przemiany 
izotermicznej wyciągała zły wniosek, zapisując, że objętość gazu rosła. 

Komentarz 
Zdający w większości udzielali prawidłowej odpowiedzi i poprawnie ją uzasadniali. 
Świadczy to o umiejętności analizy wykresu i odpowiednich zależności fizycznych. 

 
Zadanie 19. Soczewka (4 pkt)  
Zdolność skupiająca soczewki płasko-wypukłej wykonanej z materiału o współczynniku 
załamania równym 2 i umieszczonej w powietrzu wynosi 2 dioptrie. 
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Zadanie 19.1 (3 pkt) 
Oblicz promień krzywizny wypukłej części soczewki.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Obliczanie ogniskowej soczewki, znając promienie krzywizny i współczynnik załamania 
materiału, z którego jest wykonana – standard I.1.5)(7).  

Rozwiązywalność zadania 
56%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający zapisywali wzór soczewkowy, uwzględniając, że jest to soczewka 

płasko-wypukła: −
=

1 1n
f R

, następnie podstawiali zdolność skupiającą (Z) za odwrotność 

ogniskowej. Po przekształceniu równania i podstawieniu danych wykonywali obliczenia 
prowadzące do prawidłowego wyniku r = 0,5 m. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− nie stosowali wzoru soczewkowego, zamiast tego do wzoru na zdolność skupiającą 

podstawiali wzór na ogniskową zwierciadła;  
− niepoprawnie stosowali wzór soczewkowy, np. zakładając, że oba promienie krzywizny 

soczewki są sobie równe, lub pisząc wzór dla soczewki płasko-wklęsłej; 
− mylili ogniskową ze zdolnością skupiającą;  
− podawali wynik bez jednostki. 

Komentarz 
Ponad połowa zdających rozwiązała zadanie poprawnie. Część zdających nie rozumie 
jednak wielkości charakteryzujących soczewkę. 

 

Zadanie 19.2 (1 pkt) 
Napisz, czy ta soczewka może korygować wadę dalekowzroczności.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Opisywanie sposobów korekcji dalekowzroczności i krótkowzroczności – standard 
I.1.5)(10).  

Rozwiązywalność zadania 
67%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Większość zdających podawała prawidłową odpowiedź wraz z uzasadnieniem: 
− ta soczewka może korygować dalekowzroczność, ponieważ jest soczewką skupiającą; 
− tak, ponieważ Z > O. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający podawali błędne odpowiedzi z uzasadnieniem: 
− nie, ponieważ soczewka posiada zbyt dużą ogniskową;  
− nie, do korekcji dalekowzroczności należy stosować soczewki rozpraszające 

lub dwuwypukłe. 

Komentarz 
Część zdających nie wie, jakimi soczewkami koryguje się dalekowzroczność. 
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Zadanie 20. Laser (6 pkt) 
W tabeli przedstawiono informacje o laserze helowo-neonowym i laserze rubinowym. 
 

Rodzaj lasera Długość fali świetlnej emitowanej przez laser  Moc lasera  
helowo-neonowy 632 nm 0, 01 W 

rubinowy 694 nm 1 W 
 

Po oświetleniu siatki dyfrakcyjnej laserem rubinowym zaobserwowano na ekranie jasne 
i ciemne prążki. Na rysunku (bez zachowania skali odległości) zaznaczono jasne 
prążki (P0(R), P1(R)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 20.1 (2 pkt) 
Zapisz nazwy dwóch zjawisk, które spowodowały powstanie prążków  na ekranie.  

Sprawdzane umiejętności 
Interpretowanie informacji przedstawionej w formie tekstu, tabeli, wykresu, schematu – 
standard III.1). 

Rozwiązywalność zadania 
73%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawną odpowiedzią było podanie nazw zjawisk: dyfrakcja, interferencja. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający często podawali błędnie nazwę drugiego zjawiska, np.: rozszczepienie, załamanie, 
polaryzacja. 

Komentarz 
Zdający udzielali częściowo poprawnej odpowiedzi. Zjawisko dyfrakcji było wymieniane 
bardzo często (sugerowała je nazwa siatki), więcej trudności sprawiało zdającym podanie 
nazwy drugiego zjawiska. Część zdających nie wiedziała, jakie zjawiska powodują 
powstawanie prążków na ekranie po oświetleniu siatki dyfrakcyjnej światłem lasera. 

 
Zadanie 20.2 (2 pkt) 
Na przedstawionym powyżej rysunku zaznacz przybliżone położenia jasnych prążków P0(He)  
i P1(He) dla lasera helowo – neonowego. Odpowiedź uzasadnij, zapisując odpowiednie 
zależności. 

siatka dyfrakcyjna 

ekran 

P1 

 

 
P0 

 

 
P1

laser rubinowy siatka dyfrakcyjna 

P1(R)

 
 

 
P0(R)
 

 

P1(R)
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Sprawdzane umiejętności 
Uzupełnianie brakujących elementów (schematu, rysunku, wykresu, tabeli), łącząc 
posiadane i podane informacje – standard II.2).  

Rozwiązywalność zadania 
34% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− zdający prawidłowo zaznaczali na ekranie trzy jasne prążki dla lasera helowo –

neonowego (jeden P0 oraz dwa P1);  
 

siatka dyfrakcyjna 

ekran 

P1 

 

 
P0 

 

 
P1

laser rubinowy siatka dyfrakcyjna 

P1(R) 
 

 

 

P0(R) 
 

 

P1(R) 

 

P1(He)

P0(He)

P1(He)

 
− zapisywali wzór na siatkę dyfrakcyjną i dostrzegali zależność: sinα ~ λ zatem mniejsze λ 

to mniejsze α , więc αHe < αR. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− najczęściej zapominali zaznaczyć prążek P0 (mimo wyraźnego polecenia), 
− zaznaczali również prążki w niewłaściwych miejscach, podając błędne uzasadnienia,  
− mylili stałą siatki z odległością na ekranie prążków P1 od prążka zerowego,  
− w uzasadnieniach niepoprawnie korzystali ze wzoru na siatkę dyfrakcyjną, porównując 

stałą siatki i długość fali. 

Komentarz 
Zadanie było dla zdających trudne. Część zdających nie rozumiała zjawisk zachodzących 
przy przechodzeniu światła przez siatkę dyfrakcyjną. Należy również zwrócić uwagę 
na nieuważne czytanie i wykonywanie poleceń przez zdających. 

 
Zadanie 20.3 (2 pkt) 
Wykaż, zapisując odpowiednie zależności, że wartość pędu pojedynczego fotonu 
emitowanego przez laser helowo-neonowy jest większa od wartości pędu fotonu 
emitowanego przez laser rubinowy.  

Sprawdzane umiejętności 
Formułowanie opisu zjawiska lub procesu fizycznego, rysowanie schematu układu 
doświadczalnego lub schematu modelującego zjawisko – standard II.4)a). 

Rozwiązywalność zadania 
77%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawną odpowiedzią było: 

− obliczenie i porównanie wartości pędów fotonów z zależności hp
λ

= .  

− obliczenie ilorazu pędów i wykazanie podanej zależności: Heλ < Rλ  to Hep > Rp . 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− porównywali moc laserów, nieprawidłowo utożsamiając ją z pędem fotonów;  
− popełniali błędy w obliczeniach i z niepoprawnego wyniku próbowali wyciągać podany 

w poleceniu wniosek. 

Komentarz 
Większość zdających powoływała się na dobrą zależność i formułowała prawidłową 
odpowiedź, niektórzy usiłowali mimo popełnionych błędów rachunkowych wykazać tezę 
postawioną w poleceniu. 

 
Zadanie 21. Rozpad promieniotwórczy (4 pkt)  
Jądro uranu (92U) rozpada się na jądro toru (Th) i cząstkę alfa.  
W tabeli obok podano masy atomowe uranu, toru i helu.  
 

Zadanie 21.1 (2 pkt) 
Zapisz, z uwzględnieniem liczb masowych i atomowych, równanie rozpadu jądra uranu.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Formułowanie opisu zjawiska lub procesu fizycznego, rysowanie schematu układu 
doświadczalnego lub schematu modelującego zjawisko – standard II.4)a).  

Rozwiązywalność zadania 
83%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający zapisywali równanie rozpadu z poprawnymi symbolami, prawidłowo uwzględniając 
liczby masowe i atomowe: 238 4 234

92 2 90→ +U He Th .  

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− nie wpisywali liczby atomowej przy Th;  
− stosowali błędny zapis symbolu helu, np. 4

2 H ;  
− zapisywali błędnie równania, np. 238 4 234

92 2 90+ →U He Th . 

Komentarz 
Zadanie przez większość zdających zostało rozwiązane poprawnie. Część popełnionych 
błędów wynika prawdopodobnie z nieuwagi zdających. 

 
Zadanie 21.2 (2 pkt) 
Oblicz energię wyzwalaną podczas opisanego powyżej rozpadu jądra. Wynik podaj w MeV. 
W obliczeniach przyjmij, że 1 u ↔ 931,5 MeV.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Wskazywanie zależności E = mc2 jako równoważności masy i energii – standard I.1.6)(4).  

Rozwiązywalność zadania 
28%  

uran 238  238,05079 u 
tor 234  234,04363 u 
hel 4     4,00260 u 
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawne rozwiązanie polegało na: 
− zapisaniu wyrażenia - -Δ = U Th Hem m m m  i obliczeniu niedoboru masy w atomowych 

jednostkach masy u0,00456mΔ =   

− poprawnej zamianie na MeV (wg podanego przelicznika) MeV0,00456u 931,5
u

= ⋅E  

i podaniu wyniku z jednostką 4, 25≈E MeV.  
lub 
− obliczeniu Δm w atomowych jednostkach masy, zamianie na kg, obliczeniu energii 

ze wzoru E = Δm·c2 i zamianie jednostek energii z J na MeV. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− często dobrze obliczali niedobór masy, potem korzystali ze wzoru E=Δmc2, podstawiając 

masę w atomowych jednostkach masy; 
− obliczali energię wiązania jądra uranu.  
− stosowali również proporcję dla obliczenia energii cząstki alfa:  

1 u            →     931,5 MeV 
4,0026 u   →              x 

Komentarz 
Zadanie było dla zdających trudne, tylko niewielka grupa zdających rozwiązała 
je poprawnie. Część zdających nie potrafiła poprawnie zastosować przelicznika w celu 
zamiany atomowych jednostek masy na MeV. 

 
Zadanie 22. Astronomowie (1 pkt)  
Wyjaśnij, dlaczego astronomowie i kosmolodzy prowadząc obserwacje i badania obiektów 
we Wszechświecie, obserwują zawsze stan przeszły tych obiektów.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Stosowanie pojęć i praw fizycznych do rozwiązywania problemów praktycznych – standard 
III.2). 

Rozwiązywalność zadania 
62%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający powoływali się na duże odległości obserwowanych obiektów od Ziemi 
i na skończoną prędkość rozchodzenia się sygnału. Stwierdzali, że obiekty znajdują się 
w dużej odległości od obserwatora i sygnały docierają do obserwatora z opóźnieniem.   

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− często powoływali się na dylatację czasu; 
− udzielali odpowiedzi nie na temat (np. dotyczących celu prowadzenia badań 

i obserwacji). 

Komentarz 
Zdający nieprecyzyjnie formułowali swoje wypowiedzi, odnosili się do wielkości, które 
nie mają wpływu na obserwowanie stanu przeszłego badanych obiektów. Część z nich 
nie zrozumiała polecenia. 
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Statystyczny zdający rozwiązując zadania, uzyskał około 57% punktów możliwych 
do zdobycia.  

Mocną stroną zdających okazało się rozwiązywanie typowych zadań. Zdającym 
nie sprawiały większych trudności proste zadania dotyczące zagadnień omawianych 
na lekcjach fizyki. Najłatwiejsze okazało się zadanie nr 11, w którym zdający mieli obliczyć 
czas jazdy rowerzysty. 

Najtrudniejszymi dla zdających okazały się zadania nr 14.2 (obliczenie opóźnienia 
tramwaju), nr 20.2 (zaznaczenie położenia jasnych prążków na ekranie i uzasadnienie), gdzie 
zdający mimo wyraźnego polecenia najczęściej nie zaznaczali położenia prążka środkowego, 
oraz zadanie nr 21.2 (obliczenie energii wyzwalanej podczas rozpadu jądra uranu).  

Analiza rozwiązań zadań w arkuszu dla poziomu podstawowego wskazuje na braki 
zdających w prostych umiejętnościach matematycznych. Zdający słabo radzili sobie 
z działaniami na potęgach, przekształcaniem ułamków oraz sprowadzaniem do wspólnego 
mianownika. Popełniali również błędy przy przeliczaniu jednostek. 

Rysunki i wykresy często wykonywano odręcznie i niedokładnie, bez użycia linijki 
i bez wykorzystania pomocniczych kratek w miejscu przeznaczonym na rozwiązanie.  

W sytuacji braku wiedzy i umiejętności z fizyki zdający podejmowali próby 
rozwiązania zadania, stosując proporcje, szukając prawidłowości w podanych w treści 
zadania danych liczbowych lub przyjmując, że wszystkie związki między wielkościami 
fizycznymi są liniowe (zadanie nr 2, 3, 6 i 8).  

W zadaniach z kontekstem praktycznym lub doświadczalnym wykazywali się brakiem 
umiejętności opisu zjawisk w otaczającym świecie i znajomości zasady działania urządzeń 
(zadanie nr 5 o unoszeniu się iskier nad płonącym ogniskiem lub zadanie nr 10 o przyrządzie 
do uzyskiwania i obserwacji widma promieniowania elektromagnetycznego). Część 
zdających nie wiedziała, jakimi soczewkami koryguje się dalekowzroczność. 

Spora grupa zdających nie znała zjawiska indukcji elektrostatycznej oraz budowy 
wewnętrznej metalu. Nie potrafili oni również analizować zjawisk zachodzących w metalu, 
gdy znajdzie się on w polu elektrycznym. 

Niestety, podobnie jak w ubiegłych latach zdający nadal mieli problemy z rysowaniem 
sił w układach inercjalnych i nieinercjalnych.  

W zadaniach, w których oczekiwano wyjaśnień i uzasadnień często w odpowiedziach 
występowały braki. Mimo wyraźnie formułowanych poleceń w zadaniach (wykaż, zapisując 
odpowiednie zależności, uzasadnij lub wykaż, wykorzystując pojęcia energii i pracy) zdający 
podejmowali próby rozwiązania zadań i wykonania poleceń w inny niż wymagany sposób. 
Odpowiedzi były często bezpośrednimi lub przeformułowanymi fragmentami treści 
polecenia, a w tych zadaniach największym problemem było podanie prawidłowego 
uzasadnienia. 
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Arkusz egzaminacyjny dla poziomu rozszerzonego 

Arkusz zawierał 5 rozbudowanych zadań problemowych, z których każde składało się 
z kilku poleceń. Zdający mógł zdobyć maksymalnie 60 punktów. Zadania sprawdzały wiedzę 
i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu 
rozszerzonego i dotyczyły treści z Podstawy programowej dla poziomu rozszerzonego. 
W arkuszu przyjęto założenie, że początkowe polecenia w każdym z pięciu zadań dotyczą 
łatwiejszych zagadnień często z poziomu podstawowego, co jest zgodne z zapisami 
w Informatorze maturalnym. Kolejne polecenia w zadaniach tworzyły zestaw problemów 
o narastającym stopniu trudności. Polecenia zostały poprzedzone tekstem wprowadzającym, 
który zawierał opis sytuacji i informacje niezbędne do wykonania kolejnych poleceń. 
Tradycyjnie jedno z 5 zadań dotyczyło zagadnień dotyczących astronomii. 
 
 
 
Opis zadań egzaminacyjnych. Sprawdzane umiejętności, typowe odpowiedzi i uwagi 
do rozwiązań maturzystów. 
 
Zadanie 1. Beczka (12 pkt) 
Do hurtowni chemicznej przywieziono transport blaszanych beczek z gipsem. W celu 
wyładowania beczek z samochodu położono pochylnię, tworząc w ten sposób równię 
pochyłą. Wysokość, z jakiej beczki staczały się swobodnie bez poślizgu wynosiła 100 cm. 
Beczki były ściśle wypełnione gipsem, który nie mógł się przemieszczać, i miały kształt 
walca o średnicy 40 cm. Masa gipsu wynosiła 100 kg.  
W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą 10 m/s2, a beczkę 
potraktuj jak jednorodny walec. Masę blachy, z której wykonano beczkę pomiń.  
Moment bezwładności walca, obracającego się wokół osi prostopadłej do podstawy walca 

i przechodzącej przez jej środek, jest równy 2

2
1 mrI = .  

Zadanie 1.1 (2 pkt)  
Uzupełnij rysunek o pozostałe siły działające na beczkę podczas jej swobodnego staczania. 
Zapisz ich nazwy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzane umiejętności 
Formułowanie opisu zjawiska lub procesu fizycznego, rysowanie schematu układu 
doświadczalnego lub schematu modelującego zjawisko – standard II.4)a).  

Rozwiązywalność zadania 
41% 

Fg



Fizyka i astronomia 

 167

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawną odpowiedzią było narysowanie na podanym schemacie siły reakcji ( R ) i siły 
tarcia ( tF ) oraz ich nazwanie.  

 

Fg

R

tF  

 
Najczęściej powtarzające się błędy 
Niektórzy ze zdających: 
− „zaczepiali” oba wektory sił (reakcji i tarcia) w środku masy beczki; 
− zaznaczali zły punkt przyłożenia siły tarcia (często) lub (rzadziej) zły kierunek siły 

reakcji (pionowy);  
− opisywali wektory sił składowych przedstawione na rysunku, nie uzupełniając rysunku 

zgodnie z poleceniem.  

Komentarz 
Mimo, że zadanie powinno być łatwe do rozwiązania (klasyczna sytuacja na równi 
pochyłej), spora grupa zdających nie potrafiła uzupełnić rysunku o brakujące siły lub nie 
przykładała siły tarcia w punkcie styczności z podłożem. 

 
Zadanie 1.2 (2 pkt)  
Oblicz wartość siły nacisku beczki na równię podczas staczania, jeżeli kąt nachylenia 
pochylni do poziomu wynosi 30o.  

Sprawdzane umiejętności 
Obliczanie wielości fizycznych z wykorzystaniem znanych zależności fizycznych – standard 
II.4)c).  

Rozwiązywalność zadania 
69%  
Typowe poprawne odpowiedzi zdających 

Rozwiązanie polegało na zapisaniu 
Q
Fcos n=α  (lub równoważnej zależności) 

oraz obliczeniu wartości siły nacisku Fn ≈  870 N. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Niektórzy zdający nie umieli zastosować właściwej funkcji trygonometrycznej, 
podstawiając sin α zamiast cos α. 

Komentarz 
Mimo, że polecenie było proste do rozwiązania (klasyczna sytuacja na równi pochyłej 
jak w zadaniu poprzednim) część zdających nie potrafiła dobrać właściwej funkcji 
trygonometrycznej do obliczenia wartości siły nacisku. 
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Zadanie 1.3 (4 pkt)  
Wykaż, że wartość prędkości liniowej beczki po stoczeniu się z pochylni jest równa 3,65 m

s
.  

Sprawdzane umiejętności 
Stosowanie pojęć i praw fizycznych do rozwiązywania problemów praktycznych – standard 
III.2).  

Rozwiązywalność zadania 
37%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających  
Zdający rozwiązywali zadanie:  

− zapisując zależność 
22

22 ω⋅
+

⋅
=⋅⋅

Ivmhgm ; 

− podstawiając do powyższej zależności rω= ⋅v ; 

− podstawiając 2

2
1 rmI ⋅=  i uzyskanie wyrażenia 

3
4 hg

v
⋅

= ;  

− obliczając wartość prędkości m
s

3,65v =  (v = 
s
m

3
40  = 

s
m

3
102 ).  

lub  
− stosując zasady dynamiki z uwzględnieniem ruchu obrotowego;  
− wyznaczając przyspieszenia w ruchu jednostajnie zmiennym;  
− wykorzystując równania ruchu jednostajnie przyspieszonego;  

− obliczając prędkość końcową lub sprawdzając tożsamość dla m
s

3,65v = . 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− popełniali błędy rachunkowe;  
− nie uwzględniali w równaniu energetycznym obu rodzaju energii (zdający często 

uwzględniali tylko energię kinetyczną ruchu postępowego lub tylko energię ruchu 
obrotowego, analizując obrót beczki wokół osi przechodzącej przez jej środek); 

− często nie doprowadzali rozwiązywania zadania do końca (szczególnie wtedy, 
gdy starali się je rozwiązać, stosując równania ruchu). 

Komentarz 
Próby rozwiązania zadania bez uwzględnienia energii kinetycznej ruchu obrotowego 
wskazują na to, że większość zdających nie opanowała zagadnień związanych z dynamiką 
bryły sztywnej. 

 
Zadanie 1.4 (2 pkt) 
Oblicz, korzystając ze związku pomiędzy energią i pracą, zasięg toczenia się beczki 
po poziomej trawiastej powierzchni. Przyjmij, że podczas toczenia się beczki po trawie działa 
na nią stała siła oporu o wartości 50 N, a wartość prędkości liniowej beczki po stoczeniu się 

z pochylni jest równa 3,65 m
s

. 

Sprawdzane umiejętności 
Zastosowanie zasady zachowania energii mechanicznej dla ruchu postępowego 
i obrotowego – standard I.1.1)(11).  
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Rozwiązywalność zadania 
17%  
Typowe poprawne odpowiedzi zdających 

Zdający zapisywali zależności ⋅ ⋅ = ⋅m g h F s  lub 
⋅ ⋅ω

+ = ⋅
2 2

2 2
m v I F s  i obliczali zasięg 

toczenia się beczki s = 20 m.   

Najczęściej powtarzające się błędy 
Często popełnianym błędem było nieuwzględnienie w równaniu energetycznym obu rodzaju 
energii. Zdający, podobnie jak w zadaniu 1.3., uwzględniali tylko energię kinetyczną ruchu 
postępowego lub tylko energię ruch obrotowego. 

Komentarz 
Zadanie sprawiło trudność większości maturzystów. Nieuwzględnianie energii kinetycznej 
ruchu postępowego lub energii ruchu obrotowego beczki wskazuje, że zdający 
w niewystarczającym stopniu opanowali zagadnienia związane z bryłą sztywną. Zdający 
rzadko korzystali z metody, w której można było obliczyć całkowitą energię toczącej się 
beczki z wykorzystaniem wartości prędkości końcowej.  

 
Zadanie 1.5 (2 pkt)  
Wykaż, że zmiana zawartości beczki z gipsu na cement (o innej niż gips masie), również 
ściśle wypełniający beczkę, nie spowoduje zmiany wartości przyspieszenia kątowego, z jakim 
obraca się beczka wokół osi prostopadłej do podstawy beczki i przechodzącej przez jej 
środek.  

Sprawdzane umiejętności 
Zastosowanie zasady zachowania energii mechanicznej dla ruchu postępowego 
i obrotowego – standard I.1.1)(11). 

Rozwiązywalność zadania 
51%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawne rozwiązania uwzględniały: 
− proporcjonalność momentu siły i momentu bezwładności do masy;  
− powołanie się na II zasadę dynamiki ruchu obrotowego w celu wykazania niezależności 

przyspieszenia kątowego od masy. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
W pracach zdających pojawiały się: 
− rozwiązania, albo raczej wiele wzorów na siły występujące w wyrażeniu na wartość 

momentu siły; 
− odpowiedzi, w których symbol momentu siły ( M ) i symbol masy we wzorze 

na moment bezwładności (m) był utożsamiany („skracał się”); 
− rozwiązania, w których zdający próbowali rozwiązać problem, korzystając z równania 

energetycznego lub z rozwiązania zadania 1.3 (najczęściej kończyli jednak swoje 
uzasadnienia na wyrażeniu na wartość prędkości kątowej, bez analizy czasu staczania się 
beczki); 

Część zdających rozpoczynała poprawnie rozwiązywanie zadania, ale myliła osie obrotu. 
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Komentarz 
W zadaniu wymagano analizy ruchu obrotowego bryły sztywnej i wykazania niezależności 
przyspieszenia kątowego od masy. Nie oczekiwano od zdającego wyprowadzenia końcowej 
zależności wyrażającej wartość przyspieszenia kątowego, jak również nie oczekiwano 
identyfikacji wszystkich sił działających na beczkę podczas staczania.  
W związku z tym wystarczającym rozwiązaniem zadania było zauważenie, że:  
− wartość momentu siły M jest funkcją ciężaru beczki, a zatem jest proporcjonalna 

do masy beczki (M ~ m), i moment bezwładności I jest proporcjonalny do masy (I ~ m)  

oraz stwierdzenie: 

− ponieważ 
I

M
=ε zatem wartość przyspieszenia kątowego ε nie zależy od masy.  

Wszystkie rozwiązania zdających odwołujące się do powyższego sposobu rozumowania 
były akceptowane. 

 
Zadanie 2. Temperatura odczuwalna (12 pkt)  
Przebywanie w mroźne dni na otwartej przestrzeni może powodować szybką utratę ciepła 
z organizmu, szczególnie z nieosłoniętych części ciała. Jeżeli dodatkowo wieje wiatr, 
wychłodzenie następuje szybciej, tak jak gdyby panowała niższa niż w rzeczywistości 
temperatura, zwana dalej temperaturą odczuwalną. W poniższej tabeli przedstawiono 
wartości rzeczywistych oraz odczuwalnych temperatur dla różnych wartości prędkości wiatru.  
 

Prędkość wiatru 
w km/h Rzeczywista temperatura w oC 

 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 
 Temperatura odczuwalna w oC 

10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 
20 – 20 – 25 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 
30 – 25 – 30 – 40 – 45 – 50 – 60 – 65 – 70 
40 – 30 – 35 – 45 – 50 – 60 – 65 – 70 – 75 
50 – 35 – 40 – 50 – 55 – 65 – 70 – 75 – 80 

Na podstawie:  http://www.if.pw.edu.pl/~meteo/meteoopis.htm oraz www.r-p-r.co.uk 
 
Zadanie 2.1 (1 pkt)  
Odczytaj z tabeli i zapisz, jaką temperaturę będą odczuwać w bezwietrzny dzień uczestniczy 
kuligu jadącego z prędkością o wartości 20 km/h (co jest równoważne wiatrowi wiejącemu 
z prędkością o wartości 20 km/h), jeżeli rzeczywista temperatura powietrza wynosi   – 15oC.  

Sprawdzane umiejętności 
Odczytywanie i analiza informacji podanych w formie tabeli, wykresu, schematu, rysunku – 
standard II.1)b).  

Rozwiązywalność zadania 
98%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Wybór i zapisanie temperatury t = – 25oC. 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Zadanie nie sprawiało zdającym problemów (prawidłowo odczytywali z tabeli wartość 
temperatury). Błędne odpowiedzi, jakie pojawiły się w rozwiązaniach, polegały 
na wpisywaniu innej temperatury. Błędy te mogły wystąpić na skutek nieuwagi lub błędnej 
interpretacji polecenia. 

Komentarz 
Zadanie okazało się bardzo łatwe dla zdających, co wskazuje, że umiejętność odczytywania 
i analizy informacji przedstawionych w formie tabeli jest dobrze opanowana.  

 
Informacja do zadania 2.2 i 2.3 
Za niebezpieczną temperaturę dla odkrytych części ludzkiego ciała  uważa się temperaturę 
odczuwalną równą  – 60oC i niższą. 
 
Zadanie 2.2 (2 pkt)  
Podaj, przy jakich wartościach prędkości wiatru rzeczywista temperatura powietrza  
równa  – 30oC jest niebezpieczna dla odkrytych części ciała stojącego człowieka. 

Sprawdzane umiejętności 
Interpretowanie informacji zapisanych w postaci: tekstu, tabel, wykresów i schematów – 
standard III.1).  

Rozwiązywalność zadania 
72%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający odczytywali w tabeli wartości prędkości v = 40 km/h i formułowali wniosek, 
stwierdzając, że temperatura rzeczywista równa – 30oC jest niebezpieczna przy prędkościach 
wiatru v ≥  40 km/h. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− zamiast podać zakres wartości prędkości, często ograniczali się do podania tylko 

wartości granicznej, mimo wyraźnego polecenia; 
− podawali dwie wartości prędkości (zła interpretacja danych zawartych w tekście i tabeli 

oraz niezrozumienie polecenia). 

Komentarz 
Zadanie okazało się łatwe dla zdających. Część z nich jednak udzielała niepełnej 
odpowiedzi, podając tylko dwie wartości temperatur 40 i 50 km/h (zamiast przedziału). 
W takich przypadkach otrzymywali 1 punkt. Wskazuje to jednak na brak całościowego 
spojrzenia na problem temperatury odczuwalnej i wykonywanie pojedynczych poleceń 
bez analizy całości zadania.  

 
Zadanie 2.3 (2 pkt)  
Analizując tabelę i wykonując oraz zapisując konieczne obliczenia, oszacuj minimalną 
wartość prędkości wiatru w temperaturze rzeczywistej równej   – 40oC, przy której 
odczuwalna temperatura zaczyna być niebezpieczna dla stojącego człowieka. 

Sprawdzane umiejętności 
Odczytywanie i analiza informacji podanych w formie tabeli, wykresu, schematu, rysunku – 
standard II.1)b). 
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Rozwiązywalność zadania 
66%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający odczytywali z tabeli odpowiednie dane oraz wybierali metodę oszacowania. 
Obliczali wartość prędkości wybraną metodą, uzyskując v ≈ 25 km/h. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędne rozwiązania wynikały najczęściej z niewłaściwego wyboru danych.  

Komentarz 
W zadaniu należało obliczyć minimalną prędkość wiatru, przy której odczuwalna 
temperatura zaczyna być niebezpieczna dla człowieka. Zdający w większości poprawnie 
szacowali wartość temperatury. Pierwszy punkt uczniowie otrzymywali za poprawną 
metodę obliczenia prędkości średniej, drugi za jej obliczenie. Zdający, którzy zastosowali 
poprawną metodę rozwiązania z reguły otrzymywali też prawidłowy wynik.  
Pojawiło się bardzo wiele ciekawych poprawnych sposobów oszacowania prędkości 
(np. poprzez korzystanie z wykresu, poprzez analizę danych w tabeli, obliczanie średniej).  

 

 
Zadanie 2.4 (5 pkt)  
Naszkicuj w jednym układzie współrzędnych wykresy zależności temperatury odczuwalnej 
od wartości prędkości wiatru dla temperatury rzeczywistej  – 15oC oraz  – 40oC. Oznacz oba 
wykresy. 

Sprawdzane umiejętności 
Rysowanie wykresu zależności dwóch wielości fizycznych (dobieranie odpowiednio osi 
współrzędnych, skali wielkości i jednostki, zaznaczenie punktów, wykreślenie krzywej) – 
standard II.4).  

Rozwiązywalność zadania 
87%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawnym rozwiązaniem było narysowanie wykresu, w tym: 
− opisanie i wyskalowanie osi; 
− naniesienie wartości temperatur odczuwalnych dla temperatury rzeczywistej   – 15 oC;  
− wykreślenie prostej i opisanie dla temperatury rzeczywistej   – 15 oC;  
− naniesienie wartości temperatur odczuwalnych dla temperatury rzeczywistej   – 40 oC;  
− wykreślenie i opisanie krzywej dla temperatury rzeczywistej   – 40 oC 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− popełniali błąd polegający na zamianie względem siebie osi wykresu mimo wyraźnego 

polecenia, że należy wykonać wykres zależności temperatury odczuwalnej od wartości 
prędkości wiatru; 

− błędnie, przeciwnie do zaznaczonego na wykresie zwrotu osi, skalowali oś temperatury; 
− źle dobierali skale dla osi temperatury, co skutkowało brakiem możliwości zaznaczenia 

wszystkich punktów dla jednej z krzywych; 
− nie podpisywali obu wykresów, mimo wyraźnego polecenia. 
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Komentarz 
Zadanie nie sprawiało zdającym większych problemów. Umiejętność rysowania wykresów 
jest dobrze opanowana. Nietypowa okazała się ujemna skala osi temperatur, z której 
skalowaniem niektórzy zdający mieli problem.  
Niekiedy zdający przedłużali wykres do zerowych wartości prędkości zgodnie z opisanym 
problemem, co w tym zadaniu nie było traktowane jako błąd. Niektórzy zdający rysowali 
więcej wykresów niż wymagało tego polecenie. Tego również nie traktowano jako błąd. 
 
Zadanie 2.5 (2 pkt) 
Przy braku wiatru temperatura odczuwalna może być nieco wyższa niż rzeczywista, jeśli 
człowiek nie wykonuje żadnych ruchów. Wyjaśnij tę pozorną sprzeczność. Uwzględnij fakt, 
że ludzkie ciało emituje ciepło. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Formułowanie opisu zjawiska lub procesu fizycznego, rysowanie schematu układu 
doświadczalnego lub schematu modelującego zjawisko – standard II.4)a). 
Rozwiązywalność zadania 
47%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
W poprawnych odpowiedziach zdający wykorzystali informację o emitowaniu przez ciało 
ludzkie ciepła, które ogrzewa otaczające powietrze. Zdający zapisywali, że człowiek odczuwa 
temperaturę otaczającego powietrza, która jest nieco wyższa niż temperatura rzeczywista. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− nie potrafili sformułować logicznego uzasadnienia; 
− przepisywali jako odpowiedź tezę (treść) zawartą w zadaniu, nie podejmując próby 

wyjaśnienia; 
− podawali odpowiedź: bo jak jest wiatr to ochładza; 
− koncentrowali się na biologicznym aspekcie problemu, z zupełnym pominięciem aspektu 

fizycznego, np. opisywali ośrodki regulacji temperatury w mózgu lub mechanizmy 
wytwarzania energii w procesach biologicznych zamiast fizycznego wyjaśnienia zjawiska.

Komentarz 
Zadanie to było typowym zadaniem na myślenie, w którym potrzebna była tzw. wiedza 
ogólna, a nie znajomość treści praw i zasad fizyki. Niektórzy zdający próbowali uzasadniać 
swoją odpowiedź, odwołując się do treści praw fizycznych. Odpowiedź (wyjaśnienie) w tym 
zadaniu sprawiała zdającym dużą trudność. Dla części zdających nie był widoczny 
jakikolwiek związek pomiędzy tym poleceniem, a poleceniami przednimi. Tylko nieliczni 
zdający odwoływali się do słabego przewodnictwa cieplnego powietrza, co również było 
poprawnym wyjaśnieniem. 
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Zadanie 3. Soczewki (12 pkt)  
 
Zadanie 3.1 (2 pkt)  
Na rysunku poniżej przedstawiono świecący przedmiot A-B i soczewkę skupiającą, której dolną 
część zasłonięto nieprzezroczystą przesłoną. Uzupełnij rysunek, rysując bieg promieni 
pozwalający na pełną konstrukcję obrazu A'-B'.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzane umiejętności 
Formułowanie opisu zjawiska lub procesu fizycznego, rysowanie schematu układu 
doświadczalnego lub schematu modelującego zjawisko – standard II.4)a). 

Rozwiązywalność zadania 
55%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Rozwiązanie zadania polegało na wybraniu i narysowaniu promieni pozwalających 
na poprawną konstrukcję obrazu punktu A oraz obrazu punktu B. 
Najczęściej zdający uzupełniali rysunek następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− rysowali promienie rzeczywiste przechodzące przez przesłonę; 
− niepotrzebnie rysowali dodatkowe promienie dla punktu B przechodzące przez 

przesłonę, czasami linią przerywaną, czasami linią ciągłą, co stwarzało problemy 
z interpretacją takiego rozwiązania. 

A
 
 
 
 
B 

przesłona 

F2  F1 

B

A 

A’

B’
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Komentarz 
Część zdających dobrze radziła sobie z konstrukcją punktu A’. Więcej kłopotu sprawiała 
konstrukcja punktu B’.  
Duża liczba zdających nie radziła sobie jednak z konstrukcją obrazów w nietypowych 
sytuacjach, np. gdy część soczewki jest zasłonięta. Doprowadzali rozwiązanie 
do wyznaczenia obrazu punktu A. Dalej, nie radząc sobie z konstrukcją obrazu punktu B, 
rysowali cały obraz pomniejszony, z punktem B’ leżącym na osi głównej soczewki. 
Spotykane były również konstrukcje za pomocą promieni przechodzących przez przesłonę, 
które nie odpowiadały poleceniu. Takie rozwiązania są dowodem na to, że zdający 
nie rozróżniają pojęć „bieg promieni” i „ konstrukcja geometryczna”.   
Rzadko pojawiały się nietypowe konstrukcje z uwzględnieniem płaszczyzny ogniskowej 
i prowadzeniem promieni nierównoległych do głównej osi optycznej. Pojawiły się 
pojedyncze próby rozwiązania z odwołaniem się do symetrycznego położenia obrazu.  

 
Zadanie 3.2 (4 pkt)  
Wykaż, wykonując odpowiednie obliczenia, że przy stałej odległości przedmiotu i ekranu  
l = x + y, spełniającej warunek l > 4 f, istnieją dwa różne położenia soczewki pozwalające 
uzyskać ostre obrazy.  

Sprawdzane umiejętności 
Budowanie prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk – standard 
III.3).  

Rozwiązywalność zadania 
23%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 

Zdający najczęściej rozpoczynali rozwiązanie od zapisania równania soczewki: 1 1 1
f x y

= + . 

Korzystając z założeń zadania, że l x y= + , podstawiali je do równania soczewki, 

otrzymując: 
( )

1 1 1 1 l
f l y y f l y y

= + ⇒ =
− − ⋅

. 

Doprowadzali do postaci równania kwadratowego: 2 0y l y l f− + = . 
Zakładali, że aby równanie miało dwa rozwiązania 2 4 ( 4 ) 0l l f l l fΔ = − = − >  i stąd 
zapisywali wniosek, że 4l f> , a pierwiastki tego równania: 1 2y i y  to dwa położenia 
soczewki. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− bardzo często nie potrafili doprowadzić do odpowiedniego równania kwadratowego 

(najczęściej uzyskiwali równanie zawierające zarówno zmienną x i zmienną y);   
− otrzymywali równanie kwadratowe i pisali, że są 2 pierwiastki bez wyznaczenia delty 

i odpowiedniego komentarza.  
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Komentarz 
Podanie warunku 4l f>  dla dwóch różnych położeń soczewek, przy których można 
uzyskać ostry obraz dla stałej odległości przedmiotu od ekranu, sprawiało trudność wielu 
zdającym. Nie zrozumieli celu zadania. Chcieli zastosować warunek zadania (związek 
między odległością przedmiotu i ekranu a ogniskową soczewki), a nie dojść do niego przy 
dwóch rozwiązaniach równania (przy dwóch położeniach soczewki). Pojawiały się 
rozwiązania z analizą równości lub nierówności (wynikającej z warunku zadania l > 4 f). 
Oba sposoby rozwiązania (o ile zostały doprowadzone do końca) były akceptowane podczas 
oceniania. Zadowalający jest jednak fakt, że zdecydowana większość zdających 
podejmowała próbę uzasadnienia tezy w poleceniu, uzyskując częściowe (również 
częściowo prawidłowe) rozwiązania. Doświadczenie lat ubiegłych pokazuje, że zadania, 
w których poleceniu pojawiało się słowo „wykaż” lub „uzasadnij” były przez zdających 
nierzadko pomijane.  

 

Informacja do zadania 3.3 i 3.4 
Zdolność skupiającą układu dwóch soczewek umieszczonych obok siebie można dokładnie 
obliczać ze wzoru  
              

(1)          2121 ZZdZZZ ⋅⋅−+=        gdzie d – odległość między soczewkami. 
Dla dwóch soczewek położonych blisko siebie można zastosować uproszczony wzór  
                 

(2)          21 ZZZ +=     
 

Zadanie 3.3 (2 pkt)  
W pewnym doświadczeniu użyto dwóch jednakowych soczewek o zdolnościach skupiających 
równych 20 dioptrii każda i umieszczonych w odległości 10 cm od siebie. 
Wykaż, że jeżeli na układ soczewek, wzdłuż głównej osi optycznej, skierowano równoległą 
wiązkę światła, to średnica wiązki po przejściu przez układ soczewek nie uległa zmianie.  

Sprawdzane umiejętności 
Stosowanie pojęć i praw fizycznych do rozwiązywania problemów praktycznych – standard 
III.2).  

Rozwiązywalność zadania 
66%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawnym rozwiązaniem było wykonanie rysunku przedstawiającego bieg promieni 
w opisanym układzie optycznym:  

F

 
lub 

 

d 

d
F 

 



Fizyka i astronomia 

 177

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− wykonywali błędne rysunki (nie uwzględniające jednakowych długości ogniskowych 

i wspólnego położenia ognisk); 
− wykonywali rysunki bez oznaczenia ognisk, często odręczne i nieprecyzyjne. 

Komentarz 
Podejmowanie przez zdających próby rozwiązania na podstawie konstrukcji geometrycznej 
wykazuje, że rozumieją oni zasady optyki geometrycznej i umieją je zastosować do nowej 
sytuacji np. do układów optycznych. Zdający rozwiązywali poprawnie to zadanie w sposób 
graficzny, umieszczając soczewki oraz ogniska i rysując bieg promieni. Innym sposobem 
rozwiązania tego zadania było obliczenie zdolności skupiającej układu soczewek (Z = 0) 
i dodanie odpowiedniego komentarza (część zdających poprzestawała tylko na obliczeniu 
zdolności skupiającej układu). Część zdających nie podjęła próby rozwiązania zadania. 

 
Zadanie 3.4 (4 pkt)  
Dwie jednakowe soczewki o zdolnościach skupiających 10 dioptrii każda umieszczono  
w powietrzu w odległości 1 cm od siebie.  
Oszacuj bezwzględną (ΔZ) i względną (ΔZ/Z) różnicę, jaką uzyskamy, stosując do obliczenia 
zdolności skupiającej układu soczewek uproszczony wzór (2) zamiast wzoru (1) w opisanej 
sytuacji.  

Sprawdzane umiejętności 
Obliczanie i szacowanie wielości fizycznych z wykorzystaniem znanych zależności 
fizycznych – standard II.4)e).  

Rozwiązywalność zadania 
55%  
Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Rozwiązanie zadania składało się z następujących etapów: 
− obliczenie zdolności skupiającej układu soczewek ze wzoru (1):  

1 2 1 2
1 1 1 1 110 10 0,01m 10 10 19
m m m m m

= + − ⋅ ⋅ = + − ⋅ ⋅ =AZ Z Z d Z Z ; 

− obliczenie zdolności skupiającej układu soczewek ze wzoru (2):  

B 1 2
1 1 110 10 20
m m m

= + = + =Z Z Z ; 

− obliczenie różnicy bezwzględnej 119 20 1
m

Δ = − =Z ; 

− obliczenie różnicy względnej 1 1
19 19

Δ
= =

Z
Z

. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− niewłaściwie obliczali względną różnicę, nie rozumiejąc pojęcia wielkości względnej, 

czyli takiej, do której jest odniesiona wartość. 
− popełniali błędy rachunkowe; 
− mylili pojęcia zdolności skupiającej i ogniskowej; 
− często pomijali jednostkę dla obliczonej różnicy bezwzględnej. 
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Komentarz 
Zdający po poprawnym obliczeniu różnicy względnej ΔZ/Z = 1/19 zaokrąglali wynik 
do wartości  ΔZ/Z ≈  0,05. Mimo zaokrąglenia otrzymywali maksymalną liczbę punktów. 

Tracili jeden punkt tylko w przypadku zapisu ΔZ/Z 
20
1

= . Rozwiązania zdających wskazują 

na częsty brak opanowania i właściwego stosowania pojęć bezwzględnej względnej różnicy 
wielkości fizycznej. Zdający nie wykazali się często umiejętnością rozumienia treści 
polecenia oraz swobodą w najprostszych działaniach rachunkowych, co jest szczególnie 
niepokojące, że dotyczyło to zdania z bardzo prostymi działaniami na liczbach. 
 
Zadanie 4. Żarówka (12 pkt) 
Opór elektryczny włókna pewnej żarówki w temperaturze 0oC wynosi 88,1 Ω. Żarówkę 
dołączono do źródła prądu przemiennego o napięciu skutecznym 230 V. Podczas świecenia 
przez żarówkę płynął prąd o natężeniu skutecznym 261 mA, a opór włókna żarówki wskutek 
wzrostu temperatury wzrósł dziesięciokrotnie.  
Opór elektryczny włókna zmienia się wraz ze wzrostem temperatury zgodnie z zależnością  
 

( )0 1R R Tα= + ⋅ Δ   
 
 
 
 
Zadanie 4.1 (2 pkt)  
Oblicz moc pobieraną przez świecącą żarówkę.  

Sprawdzane umiejętności 
Obliczanie pracy i mocy prądu – standard I.1.3)(5).  

Rozwiązywalność zadania 
85%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający zapisywali wzór na moc i prawidłowo wybierali dane z informacji, obliczając moc 
żarówki P ≈ 60 W (lub 120 W, jeśli zdający obliczał moc maksymalną). 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Typowym błędem części zdających było niezrozumienie pojęć i mylenie wartości 
maksymalnych z wartościami skutecznymi w obliczeniach. 

Komentarz 
Zadanie nie sprawiało kłopotów większości zdających. Zdający obliczający moc 
maksymalną żarówki otrzymywali również 2 punkty. Ciekawą odpowiedzią było obliczenie 
mocy żarówki i podanie wyniku P = 60 VAT (!).  

 
Zadanie 4.2 (2 pkt)  
Oblicz natężenie skuteczne prądu w żarówce podczas włączania zasilania, gdy temperatura 
włókna wynosi 0oC.   

Sprawdzane umiejętności 
Zastosowanie prawa Ohma, I i II prawa Kirchhoffa do obliczeń i analizy obwodów 
elektrycznych – standard I.1.3)(2).  

gdzie:     0R  – opór w temperaturze 0oC, 
               α – temperaturowy współczynnik wzrostu oporu, 

dla włókna tej żarówki jest równy 5·10–3 K–1, 
ΔT – przyrost temperatury włókna żarówki. 
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Rozwiązywalność zadania 
64%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 

Zdający zapisywali zależność 
R

UI sk
sk =  i prawidłowo wybierali dane z treści zadania, 

następnie obliczali natężenie skuteczne prądu skI  = 2,61 A.  

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− podobnie jak w zadaniu 4.1 nie rozróżniali wartości maksymalnych i wartości 

skutecznych;  
− nie zauważali 10-krotnej zmiany oporu włókna żarówki mimo wyraźnie zaznaczonej 

w tekście informacji. 

Komentarz 
Zdający często nie czytali dokładnie poleceń i nie zwracali uwagi na wyraźne wskazania 
(wytłuszczenia) w tekście, które są istotne dla poprawnego rozwiązania zadania. Spora 
grupa zdających nie zauważyła najistotniejszej w zadaniu informacji (...opór włókna 
żarówki wskutek wzrostu temperatury wzrósł dziesięciokrotnie...). Należy zwrócić uwagę 
na uważne czytanie i analizowanie treści zadań.   

 
Zadanie 4.3 (2 pkt)  
Oblicz przyrost temperatury włókna żarówki po włączeniu żarówki i rozgrzaniu się włókna.  

Sprawdzane umiejętności 
Podawanie przykładów przemian energii elektrycznej na inne formy energii – standard 
I.1.3)(7).  

Rozwiązywalność zadania 
74%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 

Zdający zapisywali zależności ( )1oR R T= + α ⋅ Δ  i przekształcali do postaci o

o

R RT
R

−
Δ =

α ⋅
, 

a następnie obliczali przyrost temperatury włókna żarówki ΔT = 1800 K. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający popełniali błędy: 
− przy przekształcaniu wzoru – bardzo częste było „dzielenie” obu stron wzoru przez 

wyrażenie (1 + α); 
− w obliczeniach; 
− w działaniach na potęgach. 

Komentarz 
Zadanie okazało się dla zdających łatwe. Jednak niektórym sporo kłopotu sprawiały 
przekształcenia wzorów i działania na potęgach. 
 
Zadanie 4.4 (2 pkt)  
Do włókna świecącej żarówki zbliżono biegun N silnego magnesu.  
Zapisz, jak zachowa się włókno żarówki po zbliżeniu magnesu, gdy żarówka jest zasilana 
napięciem przemiennym, a jak, gdy jest zasilana napięciem stałym.   
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Sprawdzane umiejętności 
Formułowanie i uzasadnianie opinii i wniosków – standard III.5).  

Rozwiązywalność zadania 
26%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający zapisywali, że przy zasilaniu napięciem przemiennym włókno żarówki będzie drgać 
lub nie zauważymy ruchu włókna, oraz, że przy zasilaniu napięciem stałym włókno żarówki 
wychyli się z pierwotnego położenia. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Odpowiedź (wyjaśnienie) w tym zadaniu sprawiała zdającym dużo trudności.  
W przypadku napięcia przemiennego często podawana była odpowiedź: nic się nie stanie 
lub nic nie będzie widać. Nie wiadomo, czy zdający mieli na myśli drgania o dużej 
częstotliwości, czy brak jakiegokolwiek zjawiska fizycznego, ponieważ w odpowiedzi 
brakowało komentarza. 
W przypadku napięcia stałego zdający niezwykle rzadko używali określenia: włókno odchyli 
się, raczej były to określenia: będzie przyciągane lub będzie odpychane. 
Część zdających odpowiadała, że żarówka przygaśnie lub zacznie świecić jaśniej 
bez wyjaśnienia, dlaczego zbliżenie magnesu wywołuje takie efekty. Niektórzy ze zdających 
odpowiadali, że żarówka zacznie błyskać.   

Komentarz 
Mimo wyraźnego stwierdzenia w zadaniu o zbliżeniu (a nie o zbliżaniu, związanym 
ze zmianą wartości indukcji) magnesu spora grupa zdających próbowała odwoływać się 
do zjawiska indukcji lub praw Maxwella. Może świadczyć to o nieuważnym czytaniu 
poleceń. 

 
Zadanie 4.5 (2 pkt)  
Oblicz długość drutu wolframowego, z którego wykonano włókno żarówki, jeśli wiadomo, 
że pole powierzchni przekroju poprzecznego drutu wynosi 8·10 –11 m2, a opór właściwy wolframu  
w temperaturze 0oC jest równy 5⋅10 –8  Ω⋅m.  

Sprawdzane umiejętności 
Obliczanie oporu przewodnika, znając jego opór właściwy i wymiary geometryczne – 
standard I.1.3)(3).  

Rozwiązywalność zadania 
70%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 

Poprawnym rozwiązaniem było zapisanie zależności lR
S

= ρ , przekształcenie do postaci 

R Sl ⋅
=

ρ
 i obliczenie długości drutu l ≈ 14 cm. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− popełniali błędy w przekształcaniu wzoru; 
− popełniali błędy w obliczeniach;  
− podawali nierealne, wynikające z popełnionych błędów rachunkowych, wartości, 

np. 140 m lub 140·103 m  
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Komentarz 
Rozwiązania zdających pokazały, że część z nich nie posługuje się sprawnie aparatem 
matematycznym. Zdający nie analizowali też sensowności otrzymanego wyniku. Podawali 
często (w wyniku błędu rachunkowego w działaniu na potęgach) długość włókna żarówki 
równą l = 140·103 m, co jest równe 140 km (!), nie zdając sobie sprawy z nierealności 
otrzymanego wyniku. 

 
Zadanie 4.6 (2 pkt)  
Wyjaśnij, dlaczego temperaturowy współczynnik wzrostu oporu α dla metali ma wartość 
dodatnią, a dla półprzewodników ma wartość ujemną.  

Sprawdzane umiejętności 
Budowanie prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk – standard 
III.3). 

Rozwiązywalność zadania 
55%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający podawali wyjaśnienia: 
− dla metali, w których występuje gaz elektronowy (duża liczba swobodnych elektronów) 

wzrost temperatury (wzrost drgań sieci krystalicznej) utrudnia przepływ prądu 
elektrycznego (powoduje zwiększenie oporu elektrycznego)  

− dla półprzewodników drgania sieci krystalicznej również rosną wraz ze wzrostem 
temperatury, ale zwiększenie liczby nośników – dziur lub elektronów – po podgrzaniu 
zwiększa natężenie prądu (opór elektryczny maleje), lub wzrost energii umożliwia 
przejście elektronów do pasma przewodzenia, co pociąga za sobą wzrost natężenia prądu 
czyli zmniejszenie oporu. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający podawali błędne lub nieporadne językowo odpowiedzi, np.:  
− metale łatwiej reagują z temperaturą;  
− temperatura wytwarza elektrony; 
− w metalach powstają elektrony, a w półprzewodnikach nie. 

Komentarz 
Dla dużej części zdających trudność stanowiło sformułowanie przemyślanej i spójnej 
logicznie odpowiedzi. Rzadko były spotykane pełne wyjaśnienia odwołujące się 
do mikroskopowej budowy materii lub pasmowej teorii przewodnictwa. Częściej pojawiały 
się próby wyjaśnienia odwołujące się do analizy wzoru przedstawiającego zależność oporu 
od temperatury, np.: bo jest taki wzór lub bo to wynika ze wzoru ( )0 1R R Tα= + ⋅ Δ . 
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Zadanie 5. Asteroida Apophis (12 pkt)  
Amerykańska agencja kosmiczna (NASA) przygotowuje plany umożliwiające lądowanie 
na asteroidzie. NASA chce sprawdzić, czy jest możliwa zmiana kursu takiego ciała 
w przypadku, gdyby zmierzało ono w kierunku Ziemi. Naszej planecie może w 2029 roku 
zagrozić stosunkowo niewielka asteroida Apophis o masie 8·1010 kg. Astronomowie oceniają, 
że asteroida mija naszą planetę w niewielkiej odległości raz na 1500 lat. Podczas jednego 
obiegu wokół Słońca orbita Apophis dwukrotnie 
przecina się z orbitą Ziemi. Najbliższe zbliżenie 
do Ziemi nastąpi w piątek 13 kwietnia 2029 roku. 
Astronomowie szacują, że wartość prędkości 
asteroidy względem Ziemi w momencie 
potencjalnego zderzenia będzie wynosiła około 
13 km/s.  
 

Na podstawie:  
http://neo.jpl.nasa.gov/news/news146.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/99942_Apophis 
 
 
 
 
 
Zadanie 5.1 (1 pkt) 
Oszacuj wartość przyspieszenia grawitacyjnego na powierzchni asteroidy. W obliczeniach 
przyjmij, że asteroida jest jednorodną kulą. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Obliczanie i szacowanie wielości fizycznych z wykorzystaniem znanych zależności 
fizycznych – standard II.4)e).   

Rozwiązywalność zadania 
39%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 

Zdający zapisywali 2

⋅
⋅ =

M mm a G
R

 i uwzględniali, że 
2

=
dR . Po przekształceniu do postaci 

2

4 ⋅
=

G Ma
d

 obliczali wartości przyspieszenia a = 1,4·10–4 m/s2. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− popełniali błędy w obliczeniach rachunkowych; 
− mylili siły grawitacji z przyspieszeniem grawitacyjnym; 
− podstawiali do wzoru średnicę planety zamiast obliczonego promienia; 
− podawali błędną jednostkę przyspieszenia (m/s). 

Komentarz 
Zadanie było typowe, sprawiało jednak zdającym sporo trudności. Pojawiały się liczne 
błędy rachunkowe i w działaniach na potęgach skutkujące nierealnymi wartościami 
przyspieszenia grawitacyjnego.   

 

Asteroida Apophis 

Średnia odległość od Słońca 0,922 AU 

Mimośród orbity 0,191 

Peryhelium 0,746 AU 

Aphelium 1,098 AU 

Nachylenie orbity względem 
ekliptyki 3,333° 

Średnica asteroidy  390 m 
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Zadanie 5.2 (3 pkt)  
Podaj, w którym położeniu (peryhelium czy aphelium) wartość prędkości obiegu asteroidy 
wokół Słońca jest najmniejsza. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do odpowiedniego prawa 
i podając jego treść. 

Sprawdzane umiejętności 
Formułowanie i uzasadnianie opinii i wniosków – standard III.5). 

Rozwiązywalność zadania 
37%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Rozwiązanie składało się z trzech elementów: 
− podania odpowiedzi: wartość prędkości obiegu asteroidy jest najmniejsza w aphelium; 
− podania uzasadnienia – odwołanie się do zasady zachowania energii, zasady zachowania 

momentu pędu lub II prawa Keplera;  
− podania treści wybranego prawa/zasady. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− nie udzielali odpowiedzi na pytanie o treść prawa;  
− często podawali odpowiedź niezgodną z poleceniem: największa prędkość jest 

w peryhelium; 
− powoływali się na II prawo Keplera, jednocześnie podając treści I lub III prawa Keplera;
− powoływali się na III prawo Keplera i próbowali uzasadnić tezę w poleceniu: 

const
R
T

=3

2

; Rap > Rper ⇒ Tap > Tper; 

− zapisywali, że okres obiegu w aphelium jest większy, więc prędkość jest mniejsza; 
− obliczali okres obiegu z proporcji           1 AU           →     365 dni 

0,922 AU     →         x 
− często podawali poprawnie treść prawa fizycznego, ale zapominali o podaniu nazwy 

tego prawa lub podawali prawidłową nazwę prawa fizycznego, a następnie błędnie 
podawali jego treść (albo podawali treść innego prawa fizycznego); 

− udzielali odpowiedzi: w peryhelium, ponieważ II prawo Keplera mówi o tym, 
że prędkość polowa (kątowa) jest stała, więc prędkość liniowa się zmienia w miarę 
zbliżania i oddalania się od Ziemi; 

− odwoływali się do II postulatu Bohra lub do II prawa Kirchhoffa (zamiast II prawa 
Keplera). 

Komentarz 
Zadanie sprawiło trudność zdającym. Często nie czytali oni poleceń do końca 
i nie wykonywali ich dokładnie mimo jednoznacznych zapisów w treści zadania. Często 
zdarzało się, że zdający mylili prawa Keplera, podając nazwę właściwego prawa a cytując 
treść innego lub podając właściwą treść a błędną nazwę.  
Pojawiały się też nietypowe poprawne rozwiązania. Zdający stwierdzali na przykład, 
że najmniejsza wartość prędkości obiegu asteroidy wokół Słońca jest w aphelium. Obiekt 
osiąga największą prędkość gdy promień orbity jest najmniejszy, a najmniejszą prędkość 
gdy promień orbity jest największy, a więc spełniona jest zasada zachowania momentu pędu 

⋅ ⋅ = ⋅ ⋅1 1 2 2m v r m v r . 
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Zadanie 5.3 (3 pkt)   
Oszacuj okres obiegu asteroidy wokół Słońca. Wynik podaj w dniach ziemskich.  
Podczas obliczeń przyjmij, że asteroida porusza się po orbicie kołowej, rok ziemski trwa  
365 dni, a średnia odległość Ziemi od Słońca jest równa 1 AU (1 AU = 15·1010 m). 

Sprawdzane umiejętności 
Obliczanie i szacowanie wielości fizycznych z wykorzystaniem znanych zależności 
fizycznych – standard II.4)e). 

Rozwiązywalność zadania 
33%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Prawidłową odpowiedzią było: 

− zapisanie III prawa Keplera i przekształcenie do postaci 
2 3

3
Z A

A
Z

T RT
R
⋅

= ; 

− wybór danych i podstawienie wartości do otrzymanego wzoru; 
− oszacowanie okresu obiegu asteroidy wokół Słońca T ≈ 323 dni. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− często popełniali błędy rachunkowe; 
− popełniali błędy w przeliczeniu okresu obiegu Tz = 365 dni, np. 1 dzień = 12 h; 
− nie podawali wyniku końcowego (nie obliczali wartości pierwiastka); 
− zapisywali wynik bez jednostki; 
− przeliczali T = 1500 · 365 = 5,475 105  dni; 
− podawali rozwiązanie T =  365:2 = 182,5 dnia, ponieważ w treści zadania zapisano, 

że podczas jednego obiegu Ziemi wokół Słońca Apophis dwukrotnie przecina się 
z orbitą ziemską; 

− zapisywali wzór na prędkość orbitalną 2⋅ π ⋅
=

G m R
R T

 z podstawieniem masy asteroidy 

a nie Słońca, czyli dokonywali założenia, że planetoida krąży wokół samej siebie; 
− stosowali proporcję              1 AU         →   365 dni  

0,922 AU   →       x                     i podawali wynik x = 336 dni.

Komentarz 
Zdający nie dostrzegli związku treści polecenia z III prawem Keplera mimo, że w treści 
zadania zawarto sugestię o metodzie rozwiązania – podano okres obiegu Ziemi (T) 
i jej odległość od Słońca (R). Niektórzy zdający próbowali wyprowadzić właściwą 
zależności z porównania siły grawitacji z siłą dośrodkową. Jak dziwne mogą być 
rozwiązania i stan wiedzy zdających, świadczy poniższy przykład: 
Tz = 365 dni  1 dzień – 43200 s 
1 dzień – 12 h  365 dni – 15768⋅103 s 
Widać, że nie wszyscy zdający znają czas trwania doby w godzinach.  

 
Zadanie 5.4 (2 pkt) 
Wykaż, że wartość pierwszej prędkości kosmicznej dla asteroidy Apophis wynosi około 
0,165 m/s.  
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Sprawdzane umiejętności 
Obliczanie wartości pracy i energii mechanicznej w polu grawitacyjnym i elektrostatycznym 
– standard I.1.2)(8).  

Rozwiązywalność zadania 
71%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający wybierali z treści zadania odpowiednie wartości liczbowe i podstawiali do wzoru 
na I prędkość kosmiczną, obliczając wartości prędkości v = 0,165 m/s.   

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− popełniali błędy w obliczeniach i w przekształcaniu wzoru; 
− błędnie podstawiali średnicę zamiast promienia asteroidy; 
− pomimo popełnionych błędów w obliczeniach zapisywali na końcu poprawną wartość 

0,165 m/s (nie wynikającą z obliczeń); 
− obliczali wartości prędkości ze wzoru na drugą prędkość kosmiczną. 

Komentarz 
Zdający w większości poprawnie rozwiązywali zadanie. Niektórzy obliczali wartość 
prędkości, inni podstawiali dane do wzoru, wykazując tożsamość. Obie metody były 
poprawne. Trudności sprawiało jednak niedostateczne opanowanie umiejętności 
matematycznych. 

 
Zadanie 5.5 (3 pkt)  
Oblicz maksymalną energię, jaka może wydzielić się w momencie zderzenia asteroidy 
z powierzchnią Ziemi. Wyraź tę energię w megatonach (MT), przyjmując, że 1 MT ≈ 4·1015 J.  

Sprawdzane umiejętności 
Zastosowanie zasady zachowania energii mechanicznej dla ruchu postępowego 
i obrotowego – standard I.1.1)(11). 

Rozwiązywalność zadania 
44%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Poprawne rozwiązanie polegało na: 
− skorzystaniu ze wzoru na energię kinetyczną i wyborze danych liczbowych; 
− obliczeniu energii 6,76·1018 J; 
− przeliczeniu energii na megatony E = 1690 MT. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający: 
− zamieniali 13 km/s na 3,6 m/s (po podzieleniu 13 km przez 3600 s) lub podstawiali 

13 m/s; 

− stosowali zależność na energię potencjalną E = – ⋅ ⋅1 2G m m
r

; 

− zapisywali prawidłowy wzór na energię kinetyczną, a następnie obliczali ją z zależności 
⋅

=
2

m vE  (bez podnoszenia wartości prędkości do kwadratu); 

− popełniali częste błędy rachunkowe w obliczaniu energii w dżulach najczęściej podczas 
działań na potęgach, ale poprawnie przeliczali błędny wynik na MT. 
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Komentarz 
Proste zadanie na przeliczanie jednostek sprawiało kłopoty zdającym (nietypowa jednostka 
megatony). Błędy w rozwiązaniach świadczą, że często zdający spotykają się 
z zależnościami i wzorami dopiero na egzaminie. Często pojawiały się też błędy świadczące 
o nieuwadze zdających. 

 

 
Statystyczny zdający uzyskał około 54% punktów możliwych do zdobycia podczas 

rozwiązywania zadań. Analiza rozwiązań zadań w arkuszu dla poziomu rozszerzonego 
wskazuje, że dużą trudność, podobnie jak w roku ubiegłym, sprawiały zdającym zadania 
dotyczące zagadnień z zakresu astronomii i kosmologii.  

Zdający często nie czytali poleceń, nie zwracali uwagi na wyraźne wskazania 
w tekście, które są istotne dla poprawnego rozwiązania. 

Błędy w rozwiązaniach świadczą, że często zdający spotykają się z zależnościami 
i wzorami dopiero na egzaminie. Karta wzorów jest ułatwieniem, ale tylko dla tych, którzy 
przez okres pobytu w szkole często z niej korzystają w sposób właściwy. Ważna jest także 
dokładna znajomość pojęć i praw. Pomylenie przyspieszenia grawitacyjnego z siłą grawitacji, 
prędkości na orbicie z względną prędkością planetoidy i Ziemi, energii kinetycznej 
z potencjalną skutkują błędnymi rozwiązaniami zadania.  

Rysunki i wykresy były wykonywane odręcznie i niedokładnie, mimo, że w arkuszu 
zamieszczono pomocniczo kratki, a zdający dysponował linijką. 

Analiza rozwiązań zdających wskazuje również na duże braki w umiejętnościach 
matematycznych, niezbędnych do rozwiązania zadań obliczeniowych. Zdający słabo radzili 
sobie z działaniami na potęgach, przekształcaniem ułamków oraz sprowadzaniem 
do wspólnego mianownika.  
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PODSUMOWANIE 
Na podstawie analizy wyników egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii oraz uwag 

egzaminatorów sprawdzających arkusze egzaminacyjne można stwierdzić, że do mocnych 
stron zdających egzamin na poziomie podstawowym należy zaliczyć umiejętność 
rozwiązywania prostych zadań, w których należało stosować odpowiednie prawa, reguły 
i zasady. Zdający dobrze radzili sobie w typowych sytuacjach, z jakimi spotykali się 
prawdopodobnie często w szkole na lekcjach fizyki. Dobrze radzili sobie również 
z zadaniami, w których należało przeanalizować i wybrać odpowiednie dane z tabeli. Dość 
dobrze wypadły zadania, w których zdający analizowali informacje podane w formie tekstu 
lub rysowali wykresy. Zdający wykonywali jednak rysunki niestarannie i niedokładnie, 
co często stawało się przyczyną błędów w rozwiązaniach i powodowało utratę punktów. 

Nieco słabiej wypadły zadania, w których należało zapisać własne sądy lub opinie 
oraz uzasadnić swoją odpowiedź. Zdający gorzej radzili sobie z zadaniami, w których 
pojawiał się kontekst praktyczny lub informacje podane były w formie wyrażeń 
matematycznych.  

Najsłabiej maturzyści radzili sobie z zadaniami z fizyki atomowej i jądrowej oraz 
z zadaniami dotyczącymi astronomii i kosmologii. Prawdopodobnie ten zakres tematyczny 
w związku z niewielką liczbą godzin w cyklu nauczania oraz omawianiem części tych 
zagadnień zazwyczaj pod koniec nauki mógł nie być zrealizowany w całości. 

Zdecydowana większość zdających egzamin maturalny z fizyki i astronomii 
przystąpiła do egzaminu na poziomie rozszerzonym, co jest związane z wymaganiami uczelni 
wyższych.  

Do mocnych stron zdających egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym można 
zaliczyć umiejętności dotyczące analizy wyników, rysowania wykresów i ich interpretacji. 
W zadaniach zawierających część opisową zdający poprawnie wybierali niezbędne 
do wykonania poleceń informacje i dane liczbowe. 

Do słabszych stron zdających egzamin na poziomie rozszerzonym należy zaliczyć 
niepełne opanowanie zagadnień z zakresu dynamiki bryły sztywnej. Martwić może również 
brak kompleksowego podejścia do zagadnień w zadaniach. Zdający traktują kolejne polecenia 
niezależnie, nie łącząc podanych w tekście wprowadzającym informacji w całość, 
co w znacznym stopniu ułatwiłoby rozwiązanie kolejnych zadań. Duża liczba zdających 
nie radziła sobie z nietypowymi sytuacjami w zadaniach. Doprowadzali rozwiązanie 
do momentu, gdy wystarczyło im umiejętności opanowanych dla sytuacji standardowych.  

Kolejnym problemem zdających egzamin zarówno na poziomie podstawowym jak 
i rozszerzonym, podobnie jak w latach poprzednich, są słabo opanowane umiejętności 
matematyczne. Zdający popełniali wiele błędów rachunkowych. Słabo radzili sobie 
z działaniami na potęgach oraz z działaniami na dużych liczbach, przekształcaniem ułamków 
czy nawet sprowadzaniem do wspólnego mianownika. Zdający często nie analizowali 
również sensowności otrzymanego wyniku. Chwila zastanowienia nad otrzymanym 
wynikiem powinna skłonić ich do sprawdzenia i poprawienia błędów rachunkowych.  

W zadaniach, które dotyczyły sytuacji występujących w życiu codziennym 
lub dotyczyły działania urządzeń technicznych, oraz w zadaniach z kontekstem praktycznym 
zdający często nie widzieli związku z fizyką nauczaną w szkole i próbowali odpowiadać 
na pytania w sposób teoretyczny lub odwoływali się do wiedzy „pozafizycznej”. Świadczy 
to o niedostrzeganiu praw fizyki w otaczającym świecie i traktowaniu fizyki jako nauki 
oderwanej od rzeczywistości. 

W obu arkuszach można zauważyć duże zróżnicowanie poziomu merytorycznego 
odpowiedzi. Obok poprawnie sformułowanych rozwiązań o logicznej strukturze pojawiały się 
niepełne i nieporadne odpowiedzi, często sformułowane w sposób kolokwialny a nawet 
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niepoważny. Pojawiły się również prace zdających zawierające nieeleganckie i niekulturalne 
teksty, komentarze i rysunki. 
 
Podsumowując, głównymi przyczynami niepowodzeń zdających był brak umiejętności: 

− uważnego czytania poleceń ze zrozumieniem, 
− dokładnej analizy danych przedstawionych w formie tekstu, tabel, wykresów 

i rysunków, 
− selekcjonowania podanych informacji, 
− uogólniania i formułowania wniosków i opinii, 
− poprawnego wykonywania obliczeń matematycznych, 
− łączenia posiadanej wiedzy i umiejętności z sytuacjami praktycznymi w otaczającym 

świecie,  
− radzenia sobie z sytuacjami częściowo nietypowymi, ale odwołującymi się 

do znanych praw fizyki, 
− analizy otrzymanych wyników w kontekście ich realności, 
− traktowania zadania wraz z tekstem wprowadzającym jako całości. 

 
Zaprezentowana szczegółowa analiza merytoryczna odpowiedzi zdających powinna 

zachęcić uczniów i nauczycieli do kształtowania i doskonalenia powyższych umiejętności. 
Warto przypomnieć, że zdający egzamin maturalny z fizyki i astronomii przed przystąpieniem 
do tego egzaminu powinni zapoznać się z Informatorem maturalnym. Powinni zwrócić 
szczególną uwagę na zwarte w nim kryteria i zasady oceniania oraz przykładowe zadania. 
Ponadto na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 
egzaminacyjnych opublikowane są arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych 
(wraz z rozwiązaniami), które są cennym materiałem ćwiczeniowym. 
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WSTĘP 
Egzamin maturalny z geografii odbył się w całym kraju 9 maja 2008 r. i miał formę 

pisemną. Maturzyści mogli wybrać geografię jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy. 
Geografia jako przedmiot obowiązkowy może być zdawana na poziomie 

podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiot dodatkowy – jest zdawana 
na poziomie rozszerzonym. 

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązywaniu 
zadań egzaminacyjnych na podstawie barwnej mapy szczegółowej i innych pomocniczych 
materiałów źródłowych, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, obejmujących zakres 
wymagań dla poziomu podstawowego. 

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 150 minut i polegał na rozwiązywaniu 
zadań z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, z uwzględnieniem różnych 
skal przestrzennych. Zadania obejmowały zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. 

Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie, co najmniej 30% punktów możliwych 
do zdobycia na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym. 

Zdający, którzy wybrali geografię jako przedmiot dodatkowy, zdawali egzamin 
na poziomie rozszerzonym, rozwiązując ten sam arkusz, co absolwenci zdający przedmiot 
obowiązkowy. 

Dla przedmiotu zdawanego jako dodatkowy nie określono progu zaliczenia.  
Na świadectwie dojrzałości wyniki egzaminu zarówno obowiązkowego, jak i dodatkowego 
zostały zapisane w skali procentowej. 

Podczas egzaminu zdający mogli korzystać z lupy, linijki oraz prostego kalkulatora. 

OPIS ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH 
Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzały wiadomości i umiejętności 

określone w trzech obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: 
I. Wiadomości i rozumienie 
II. Korzystanie z informacji 
III. Tworzenie informacji. 

W obszarach tych standardów sprawdzano następujące wiadomości i umiejętności: 
I. Wykazania się znajomością faktów, rozumienia i stosowania pojęć, prawidłowości 

i teorii oraz przedstawiania i wyjaśniania zdarzeń, zjawisk i procesów. 
II. Wykorzystywania i przetwarzania informacji pochodzących z różnych źródeł 

informacji geograficznych, takich jak tabele, diagramy, wykresy, mapy oraz teksty 
źródłowe. 

III. Charakteryzowania, oceniania i rozwiązywania problemów w różnych skalach 
przestrzennych i czasowych. 

Arkusze egzaminacyjne zostały opracowane dla dwóch poziomów wymagań: 
podstawowego i rozszerzonego. 

Za prawidłowe rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu podstawowego zdający mógł 
otrzymać 50 punktów, a z arkusza dla poziomu rozszerzonego 60 punktów. W arkuszu  
dla poziomu rozszerzonego 30% punktów możliwych do uzyskania stanowiły zadania 
na poziomie podstawowym. 

Arkusze egzaminacyjne zostały opublikowane na stronie internetowej Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl). 
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Arkusz egzaminacyjny dla poziomu podstawowego 

Arkusz egzaminacyjny z geografii dla poziomu podstawowego składał się z 31 zadań, 
w tym 18 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi i 13 zadań zamkniętych. Wśród zadań 
zamkniętych przeważały zadania wielokrotnego wyboru oraz na dobieranie. Do arkusza 
dla poziomu podstawowego dołączona była barwna mapa szczegółowa w skali 1:50000, 
obejmująca fragment Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Do treści mapy odnosiło się 
pierwszych 9 zadań. 

W arkuszu wykorzystano także inne materiały źródłowe, w tym:  
− fotografię obszaru, na którym położone są Mikołajki  
− rysunek przedstawiający widomą wędrówkę Słońca w dniach równonocy i przesileń 
− mapę rozkładu rocznych sum opadów atmosferycznych na Ziemi 
− mapę zasięgu stref klimatycznych na Ziemi 
− tabelę przedstawiającą dane klimatyczne wybranych stacji meteorologicznych  

w Polsce 
− mapę przedstawiającą rozmieszczenie wybranych miejscowości w Polsce 
− piramidy przedstawiające strukturę wieku i płci miejskiej i wiejskiej ludności Polski  

w 2002 roku 
− tabelę przedstawiającą liczbę ludności w największych miastach Polski w 2000 roku 

oraz w 2004 roku 
− tekst źródłowy dotyczący gospodarowania ziemią rolniczą w krajach słabo 

rozwiniętych 
− tabelę przedstawiającą produkcję stali surowej w wybranych krajach w 2005 roku 
− polityczną mapę konturową współczesnej Europy 
− mapę przedstawiającą rozmieszczenie wybranych parków narodowych w Polsce.  

Materiały źródłowe stanowiły podstawę do wyjaśniania, analizowania i oceniania 
zjawisk przyrodniczych i antropogenicznych w różnych skalach przestrzennych i czasowych. 
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Opis zadań egzaminacyjnych. Sprawdzane umiejętności, typowe odpowiedzi i uwagi 
do rozwiązań maturzystów. 
 
Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej 
fragment Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 
 
Zadanie 1. (1 pkt) 
Na fotografii znajduje się fragment terenu przedstawionego na barwnej mapie szczegółowej. 
 

 
 

Odczytaj z mapy i podaj: 
• nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą A. 
• nazwy własne akwenów oznaczonych na fotografii literami B i C.  
 

Sprawdzane umiejętności 
Rozpoznawanie obiektów przedstawionych na fotografii. Standard II, 1.2 

Rozwiązywalność zadania 
73% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
A. Mikołajki 
B. Jez. Tałty (Tałty) 
C. Jez. Mikołajskie  

Najczęściej powtarzające się błędy 
C – Śniardwy 
Komentarz 
Zdający nieuważnie czytali treść mapy. Zdarzały się odpowiedzi, w których użyto nazw 
geograficznych obiektów z obszaru Polski, niewystępujących na załączonej mapie. 
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Zadanie 2. (2 pkt) 
Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych. 
 

Opis obiektu Nazwa obiektu 

Miejscowość o współrzędnych geograficznych  
53° 49′ N, 21° 32′ E.  

Rezerwat przyrody położony na południowy zachód  
od Jeziora Bełdany.  

Cieśnina, przez którą przebiega szlak wodny z Jeziora 
Śniardwy do Mikołajek.   

Obiekty przyrody nieożywionej położone na południowo-
zachodnim brzegu Zatoki Łukniańskiej na początku trasy 
ścieżki dydaktycznej.  

 

Sprawdzane umiejętności 
Odszukiwanie na mapie nazw opisanych obiektów geograficznych. Standard II, 1.1 

Rozwiązywalność zadania 
66%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Nowe Sady 
Rezerwat Krutynia Dolna  
Przeczka 
Głazy narzutowe 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Jako obiekty przyrody nieożywionej podawano przepisany zapis z legendy: leśniczówki, 
głazy narzutowe. 

Komentarz 
Zadanie ujawniło główne błędy popełniane przy posługiwaniu się mapą, jak niedbałość 
w czytaniu, brak krytycyzmu do udzielonej odpowiedzi, pośpiech i nieuzasadniony brak 
chęci do sprawdzenia zapisanej odpowiedzi. 

 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Jezioro Łuknajno połączone jest z Jeziorem Śniardwy wąskim przesmykiem, którego długość 
na załączonej mapie wynosi 0,9 cm.  
Oblicz i podaj, ile wynosi długość przesmyku w terenie. Zapisz wykonywane obliczenia. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Obliczanie na podstawie mapy odległości w terenie. Standard II, 2.2a 

Rozwiązywalność zadania 
53%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Np. 
1 cm – 0,5 km 
0,9 cm – x km 
x = 0,45 km  
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Znak równości w zapisie skali mianowanej, błędy rachunkowe popełniane w mnożeniu, brak 
zapisu obliczeń lub miana w wyniku końcowym. 
Komentarz 
Podstawowe obliczenia wykonywane na mapie występują w każdym z egzaminów 
maturalnych z geografii. Nadal jednak sprawiają niektórym spore problemy, 
zwłaszcza jeśli błędnie odczytywana jest skala mapy lub zadanie wykonywane jest 
w pośpiechu, np. z pominięciem jednostek odległości. 

 
Zadanie 4. (2 pkt) 
Wymień po dwa walory turystyczne przyrodnicze i pozaprzyrodnicze położenia 
Mikołajek. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Odczytywanie z mapy walorów przyrodniczych i pozaprzyrodniczych położenia 
wskazanego ośrodka turystycznego. Standard II, 1.5 

Rozwiązywalność zadania 
74%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Np.: 
Turystyczne walory przyrodnicze: 
− położenie nad jeziorami 
− położenie w otoczeniu urozmaiconego pod względem rzeźby obszaru. 
Turystyczne walory pozaprzyrodnicze: 
− dogodne położenie komunikacyjne, w tym możliwość dojazdu koleją, samochodem  
− rozwinięta baza turystyczna (hotele, przystanie, wypożyczalnie sprzętu). 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Jako walory przyrodnicze podawano np. zabudowania, muzea, kościoły, leśniczówki. 

Komentarz 
Błędy zdających wskazują na niezrozumienie słowa „walor”, którego użyto w poleceniu. 
Wielu zdających nie koncentrowało się na walorach wynikających z położenia 
geograficznego Mikołajek, ale jedynie wymieniano obiekty, które w Mikołajkach 
występują. Często mylono przy tym obiekty przyrodnicze z pozaprzyrodniczymi. Należało 
natomiast zauważyć np. położenie nad jeziorami, w otoczeniu lasów i dostrzec dogodność 
położenia komunikacyjnego, umożliwiającego dojazd do turystycznej miejscowości. 

 
Zadanie 5. (2 pkt) 
W Mazurskim Parku Krajobrazowym występują jeziora pochodzenia polodowcowego, w tym 
Jezioro Mikołajskie i Śniardwy. 
Podaj nazwy typów genetycznych wymienionych jezior. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością typów genetycznych jezior oraz umiejętnością odczytania ich 
na mapie. Standard II, 1.5 

Rozwiązywalność zadania 
31%  
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Jezioro Mikołajskie – rynnowe 
Jezioro Śniardwy – morenowe 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędne typy jezior, w tym podawano przepisane z polecenia określenie: polodowcowe bądź 
wymieniano typy jezior polodowcowych charakterystycznych dla obszarów górskich. 
Jako typ jeziora polodowcowego podawano także wiek geologiczny, np.: prekambryjskie, 
hercyńskie, używano też określeń typu: jest młodsze, młodoglacjalne. Zamiast typu 
genetycznego wymieniano cechy jezior, np.: podłużne, oligotroficzne, okrągłe. Podawano 
również taki sam typ genetyczny dla obu jezior, np. morenowe. 

Komentarz 
Zdający mógł skorzystać z mapy lub/i własnej wiedzy dotyczącej największego jeziora 
Polski, jakim są Śniardwy oraz powinien odczytać z mapy cechy morfologiczne jezior 
polodowcowych. Np. na rynnowy typ Jeziora Mikołajskiego wskazują takie cechy 
jak kształt misy jeziora, charakter brzegów, ułożenie misy. 
Brak wiedzy z zakresu typów genetycznych jezior sprawił, że mnogość i różnorodność 
błędnych odpowiedzi była bardzo duża, mimo że tematyka ta jest realizowana w gimnazjum 
i szkole ponadgimnazjalnej. 

 
Zadanie 6. (1 pkt) 
Na podstawie mapy opisz dwie przyrodnicze różnice między Jeziorem Mikołajskim 
a Jeziorem Łuknajno. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Przedstawianie na podstawie mapy przyrodniczych różnic między wskazanymi jeziorami. 
Standard II, 1.4 

Rozwiązywalność zadania 
31%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Np.: 
− J. Mikołajskie ma bardziej wydłużony kształt niż J. Łuknajno 
− J. Mikołajskie jest głębsze niż J. Łuknajno 
− J. Mikołajskie jest połączone z J. Śniardwy szerszym przesmykiem niż J. Łuknajno 
− J. Mikołajskie ma bardziej urozmaicone dno w porównaniu z J. Łuknajno 
− misa Jeziora Mikołajskiego ma strome brzegi a misa Łuknajno łagodne. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający powinien zgodnie z poleceniem dokonać opisu różnic, czyli je scharakteryzować. 
Tymczasem wielu podawało jedynie kryteria różnicujące jeziora, np. głębokość, kształt, 
co nie stanowiło odpowiedzi. Niezgodnie z poleceniem porównywano także Jez. Łuknajno 
lub Mikołajskie ze Śniardwami. Podawano zamiast dwóch jedną różnicę lub uwzględniano 
w porównaniu funkcje jezior, np. J. Mikołajskie pełni funkcję turystyczno-rekreacyjną. 
Używano błędnych określeń, np. Jez. Mikołajskie płynie, a Łuknajno jest stojące, Łuknajno 
jest jeziorem cichym, Łuknajno jest ustronne. 
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Komentarz 
Niedbałość w czytaniu polecenia generowała błędy zdających, podawano różne cechy jezior, 
jakie można było odczytać z mapy, a nie cechy przyrodnicze. Dostrzeganie 
i opisywanie różnic między obiektami przyrodniczymi stanowiło dla maturzystów duży 
problem, chociaż umiejętność ta jest doskonalona na każdym etapie edukacji. 

 
Zadanie 7. (1 pkt) 
Jezioro Łuknajno jest jednym z największych w Europie siedlisk łabędzia niemego 
oraz innych ptaków wodnych i błotnych. W celu umożliwienia obserwacji ptactwa 
przeprowadzono między innymi szlak rowerowy wzdłuż brzegów jeziora. 
Na podstawie mapy wymień dwa inne obiekty umożliwiające turystom poznawanie 
walorów przyrodniczych Rezerwatu Biosfery Jezioro Łuknajno. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Odczytywanie z mapy obiektów umożliwiających poznawanie walorów przyrodniczych 
rezerwatu. Standard II, 1.3 

Rozwiązywalność zadania 
80%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Np.: 
− ścieżka dydaktyczna 
− obserwatorium ornitologiczne 
− punkty widokowe. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Wysokości nad poziomem morza, skarpy. Strefę ciszy utożsamiano z obiektem zamiast 
z zabiegiem prawnym służącym zmniejszeniu hałasu.  

Komentarz 
Większość zdających udzieliła poprawnej odpowiedzi. Na polecenie nie odpowiedzieli 
poprawnie jedynie ci zdający, którzy nie identyfikowali obiektów zgodnie z legendą i mapą. 

 
 
Zadanie 8. (2 pkt) 
Podaj trzy przykłady działalności gospodarczej człowieka, prowadzonej na obszarze 
przedstawionym na mapie dzięki występowaniu jezior oraz bogactwu biosfery. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Odczytywanie z mapy przykładów zależności między środowiskiem przyrodniczym
a działalnością człowieka. Standard III, 1.2 

Rozwiązywalność zadania 
56%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Np.: 
− agroturystyka 
− prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego 
− rybactwo na jeziorach 
− budowa portów jachtowych i przystani, wypożyczalni sprzętu wodnego 
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− wytyczanie tras żeglugi pasażerskiej, kajakarskiej 
− tworzenie szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych 
− prowadzenie gospodarki leśnej 
− prowadzenie hoteli i działalności gastronomicznej 
− organizowanie lotów widokowych. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Wymieniano obiekty gospodarcze zamiast przykładów działalności gospodarczej, 
np. muzeum, rezerwat. Podawano także odpowiedzi nieprzemyślane, np. utworzenie linii 
żeglugi morskiej, rozwój przemysłu wodnego, zajmowanie się glebą. Część odpowiedzi 
nie miała związku z poleceniem, np.: możliwość podziwiania przyrody i zwiedzania 
zabytków. 

Komentarz 
Zdający nie zawsze trafnie rozumieli określenie „działalność gospodarcza” i zamiast 
czynności podejmowanych w określonym celu wymieniali obiekty. Zadanie wymagało 
na pewno analizy mapy i zastanowienia, a pochopne odpowiedzi sprzyjały błędom. 

 
 
Zadanie 9. (1 pkt) 
Zaznacz miejscowość, w której 22 czerwca dzień jest najdłuższy. 

A. Mikołajki (pole B2) 
B. Nowe Sady (pole A1) 
C. Popielno (pole C4) 
D. Bartlewo (pole A5) 

 
Sprawdzane umiejętności 
Wskazywanie na podstawie mapy miejscowości, w której dzień 22 czerwca jest najdłuższy. 
Standard II,1.3 

Rozwiązywalność zadania 
41%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
B. Nowe Sady 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej wybieranym dystraktorem była odpowiedź C. 

Komentarz 
Zdający, którzy wybierali wśród podanych miejscowość położoną najbardziej na południe, 
nie uwzględniali rzeczywistego oświetlenia Ziemi w dniu przesilenia letniego, kiedy to im 
wyższa jest szerokość geograficzna, tym dłużej trwa dzień. 
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Zadanie 10. (1 pkt) 
Rysunek przedstawia widomą wędrówkę Słońca w dniach równonocy i przesileń nad 
horyzontem obserwatora, znajdującego się w umiarkowanych szerokościach geograficznych. 

 

Wymień dwie konsekwencje ruchu obiegowego Ziemi na szerokości geograficznej,  
na której znajduje się obserwator. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością konsekwencji ruchu obiegowego Ziemi na wskazanej 
szerokości geograficznej oraz umiejętnością odczytania ich z rysunku. Standard II, 1.1 

Rozwiązywalność zadania 
25%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Np.: 
− zmienna długość trwania dnia 
− zmienna wysokość górowania Słońca w roku 
− zmienna ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi w ciągu roku 
− zmiana punktów wschodu i zachodu Słońca 
− występowanie pór roku. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Wymienianie konsekwencji ruchu obrotowego Ziemi zamiast obiegowego, np. zjawisko 
dnia i nocy. Udzielano także odpowiedzi, które nie są konsekwencjami ruchu obiegowego 
odczuwanymi w umiarkowanych szerokościach geograficznych, np. występowanie nocy
i dni polarnych, spłaszczenie Ziemi na biegunach. Wiele odpowiedzi było nieudolnie 
formułowanych i nieprzemyślanych, pozbawionych sensu np.: w dniu 22 VI obserwator 
znajduje się wysoko, 22 XII jest słaba widoczność. 

Komentarz 
Zdający powinien zauważyć konsekwencje na rysunku, który dotyczył umiarkowanych 
szerokości geograficznych, czyli szerokości geograficznych położenia Polski. Zadania 
z podstaw astronomii, nawet te, które sprawdzają tak jak powyższe zadanie, elementarną 
wiedzę i wyobraźnię, zawsze sprawiają zdającym problem.  

 
Zadanie 11. (2 pkt) 
Mapa przedstawia rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych na Ziemi. 
 

22 czerwca 

21 marca, 23 września 

22 grudnia 
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Przyporządkuj każdemu z obszarów oznaczonych na mapie literami A, B, C po jednym 
czynniku, mającym największy wpływ na wielkość rocznej sumy opadów.  
Czynniki: 

1. Oddziaływanie zimnego prądu morskiego. 
2. Oddziaływanie ciepłego prądu morskiego. 
3. Położenie w cieniu opadowym wysokich gór. 
4. Oddziaływanie stałych wyżów barycznych. 

A. ..............................   B. ..........................   C. ........................... 

 
Sprawdzane umiejętności 
Przyporządkowywanie obszarom zaznaczonym na mapie czynników mających największy 
wpływ na wielkość rocznej sumy opadów. Standard I, 1.17 

Rozwiązywalność zadania 
36%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
A4, B3, C1 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Na wybrzeżu Namibii dostrzegano wpływ ciepłego zamiast zimnego prądu morskiego,
a na obszarze Sahary nie dostrzegano wpływu stałych wyżów barycznych. 

Komentarz 
W zadaniu sprawdzano umiejętność zastosowania wiedzy zdającego z zakresu 
oddziaływania czynników geograficznych na wielkość rocznych sum opadów 
atmosferycznych. O ile uczniowie nie mają na ogół problemu z wyróżnianiem czynników, 
które warunkują opady, to odniesienie czynników do konkretnych obszarów 
ich oddziaływania jest już umiejętnością znacznie trudniejszą i dobrze różnicującą 
zdających. 

 
Zadanie 12. (1 pkt) 
Mapa przedstawia zasięg stref klimatycznych na Ziemi, które oznaczono cyframi od I do V. 
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Podaj nazwę strefy klimatycznej, którą opisano poniżej. Zapisz cyfrę, którą oznaczono 
tę strefę klimatyczną na mapie. 
 
Średnia temperatura powietrza w najchłodniejszym miesiącu wynosi od 10ºC do 20ºC. Opady 
atmosferyczne są tu zróżnicowane – od najniższych na świecie w suchej odmianie klimatu  
do bardzo wysokich w odmianie monsunowej. Latem występują w tej strefie najwyższe 
temperatury powietrza na Ziemi. 
 
Nazwa strefy klimatycznej .......................................................................... 
 
Numer na mapie ...................................... 
 
Sprawdzane umiejętności 
Rozpoznawanie na podstawie opisu i mapy strefy klimatycznej oraz wskazywanie na mapie 
obszaru jej występowania. Standard I, 1.17 

Rozwiązywalność zadania 
30%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
zwrotnikowa, II 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Podawano nazwy typów klimatu zamiast nazwy strefy klimatycznej, np. morski, lądowy. 
W odpowiedzi wymieniano wszystkie strefy klimatyczne z wyjątkiem okołobiegunowej 
lub używano określeń typu: ciepła, strefa kontynentalna. Przy poprawnej odpowiedzi 
błędnie lokalizowano zasięg strefy klimatycznej na mapie lub wskazywano strefę II, 
nie podając jej nazwy. Wszystkie niepełne odpowiedzi nie były zaliczane. 
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Komentarz 
Zdający mieli słabo utrwaloną wiedzę z poziomu szkoły gimnazjalnej. Mapa stref 
klimatycznych jest jedną z podstawowych źródeł informacji w geografii fizycznej i powinna 
być dobrze uczniom znana. Oddzielną kwestią jest brak utrwalonego wyobrażenia 
o warunkach klimatycznych na Ziemi i przestrzennym ich zróżnicowaniu.  

 
Zadanie 13. (2 pkt) 
Tabela przedstawia dane klimatyczne wybranych stacji meteorologicznych w Polsce. 
 

Miesiące Nazwa 
stacji 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Rok 

T –1,3 –0,3 3,1 7,7 13,5 16,3 18,1 16,9 13,5 8,4 3,1 0,0 8,2 
Zielona Góra 

O 48 37 42 43 54 67 81 68 57 48 44 47 636 

T –0,6 –0,1 2,5 6,6 11,4 15,2 17,7 16,7 13,8 8,7 3,9 0,9 8,0 
Świnoujście 

O 49 35 39 43 47 55 78 76 51 54 46 55 628 

T –5,2 –4,7 0,1 5,9 11,7 14,3 15,9 14,7 11,3 6,2 0,6 –3,0 5,6 
Nowy Targ 

O 52 45 45 60 83 111 136 112 72 54 47 47 864 

T –4,1 –3,2 0,7 6,7 13,3 16,5 18,4 16,7 12,6 7,0 1,4 –2,4 7,0 
Białystok 

O 30 24 27 37 46 64 80 67 37 37 37 36 522 

 
T – średnia temperatura powietrza w °C 
O – opady atmosferyczne w mm 
 
Z podanych poniżej pięciu cech klimatu wybierz po dwie cechy, którymi Świnoujście 
i Nowy Targ odróżniają się od pozostałych stacji wymienionych w tabeli. 
 
Cechy klimatu: 
1. łagodna zima i chłodne lato 
2. najwyższa roczna suma opadów 
3. chłodne lato i mroźna zima 
4. najmniejsza roczna amplituda temperatury 
5. najniższa roczna suma opadów 

Cechy klimatu Świnoujścia:  .............., .............. 

Cechy klimatu Nowego Targu: .............., .............. 
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Sprawdzane umiejętności 
Dobieranie na podstawie danych liczbowych cech klimatycznych do wskazanych stacji 
meteorologicznych Polski. Standard II, 1.3 

Rozwiązywalność zadania 
72%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Świnoujście: 1, 4 
Nowy Targ: 2, 3 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najwyższą roczną sumę opadów przyporządkowywano do Świnoujścia stereotypowo 
oceniając, że miejscowość nadmorska powinna charakteryzować się wysokimi opadami. 
Błędnie przyporządkowywano także odpowiedź 4. Często przyporządkowywano tylko 
po jednej z cech do miejscowości, np.: Świnoujście 2, Nowy Targ 4. 

Komentarz 
Zadanie sprawdzało umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu cech i uwarunkowań 
klimatycznych w Polsce. Na ogół zdający otrzymywali za zadanie przynajmniej 1 pkt. 
Problem stwarzała odpowiedź najmniejsza roczna amplituda temperatury, gdyż wymagała 
jej obliczenia lub oszacowania na podstawie danych zawartych w tabeli. 

 
Zadanie 14. (1 pkt) 
Mapa przedstawia rozmieszczenie wybranych miejscowości w Polsce. 
 

 
 
Zaznacz zestawienie miejscowości, których dane klimatyczne potwierdziłyby 
przejściowość klimatu Polski. 

A. Zielona Góra, Nowy Targ, Łódź 

B. Biała Podlaska, Białystok, Nowy Targ 

C. Białystok, Łódź, Biała Podlaska 

D. Zielona Góra, Łódź, Biała Podlaska 
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Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się rozumieniem cechy klimatycznej, jaką jest przejściowość klimatu Polski. 
Standard II, 1.7 

Rozwiązywalność zadania 
53%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
D. (Zielona Góra, Łódź, Biała Podlaska) 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Wskazywano wszystkie z podanych dystraktorów. Spośród błędnych odpowiedzi najczęściej 
pojawiała się odpowiedź B. 

Komentarz 
Większość zdających nie miała wątpliwości, że cecha przejściowości klimatu Polski wynika
z położenia naszego kraju między wpływami oceanicznymi na zachodzie i kontynentalnymi 
na wschodzie i wybierała odpowiedź D. W odpowiedziach błędnych przejściowość klimatu 
mylona była najczęściej ze zmianami wynikającymi z położenia na różnych szerokościach 
geograficznych.  

 
Zadanie 15. (2 pkt) 
Uzupełnij tabelę. 
 

Czynnik rzeźbotwórczy Proces rzeźbotwórczy 
Przykład wytworzonej 
przez czynnik i proces 

formy rzeźby  
 erozja dolina U-kształtna 

wody płynące  delta 

 akumulacja barchan 

fale morskie  klif 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazywanie się znajomością związku form rzeźby z czynnikiem i procesem 
rzeźbotwórczym. Standard I, 1.5 

Rozwiązywalność zadania 
16%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Czynnik rzeźbotwórczy Proces rzeźbotwórczy Przykład formy rzeźby 

lodowiec    

 akumulacja   

wiatr    

 abrazja (erozja)  
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędy wynikały z braku rozumienia pojęć: proces rzeźbotwórczy, czynnik rzeźbotwórczy
i forma rzeźby. Braki wiedzy merytorycznej były przyczyną mylenia erozji i akumulacji 
oraz form rzeźby wytworzonych przez różne czynniki rzeźbotwórcze. Jako czynnik 
rzeźbotwórczy doprowadzający do powstania doliny U-kształtnej podawano np.: zderzenie 
płyt litosfery, działalność człowieka, a jako proces wytwarzający klif m.in.: upwelling, 
odpływy, adwekcja, wymywanie. 
Komentarz 
Zadania sprawdzające związek procesów rzeźbotwórczych z czynnikami i efektami 
procesów geologicznych stosowane są na każdym z egzaminów maturalnych. Związki 
przyczynowo- skutkowe w środowisku przyrodniczym pozwalają sprawdzić rozumienie 
zjawisk dynamicznych w przyrodzie i dobrze różnicują zdających. Ta umiejętność nie 
została przez zdających dobrze opanowana – większość zdających nie odróżniała procesu 
od czynnika, który go powoduje, nie potrafiła rozumować przyczynowo-skutkowo.  

 
Zadanie 16. (1 pkt) 
Zaznacz poprawną odpowiedź.  
Glina, less, zlepieniec, żwir powstały w wyniku 

A. wytrącania się z wody związków chemicznych. 

B. oddziaływania wysokiego ciśnienia wewnątrz Ziemi. 

C. nagromadzenia szczątków organicznych. 

D. nagromadzenia produktów wietrzenia skał. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazywanie się znajomością genezy podanych skał. Standard I,1.8 

Rozwiązywalność zadania 
50%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
D. w wyniku nagromadzenia produktów wietrzenia skał. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Pojawiały się wszystkie dystraktory a najczęściej A i C. 

Komentarz 
W zadaniu sprawdzano podstawową umiejętność z zakresu podstaw geologii. Zadanie 
większości zdających nie powinno sprawiać problemu, gdyż z rozpoznawaniem 
podstawowych cech minerałów i skał uczeń spotyka się już w szkole podstawowej. Wiele 
odpowiedzi było wyborami przypadkowymi. 

 
 
Zadanie 17. (2 pkt) 
Piramidy przedstawiają strukturę wieku i płci miejskiej i wiejskiej ludności Polski 
w 2002 roku. 
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Wykorzystaj rysunki i podaj dwa podobieństwa oraz dwie różnice, charakteryzujące 
ludność mieszkającą w Polsce w miastach i na wsi. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Porównywanie piramid wieku i płci ludności miast i wsi oraz wskazywanie podobieństw
i różnic demograficznych między ludnością zamieszkującą te obszary. Standard II, 1.4 

Rozwiązywalność zadania 
57%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Podobieństwa: 
− w starszych rocznikach występuje przewaga kobiet nad mężczyznami  
− roczniki najstarsze mają najmniejszą liczebność 
− w młodszych rocznikach przewaga chłopców (mężczyzn) nad dziewczynkami 

(kobietami) 
− rodzi się coraz mniej dzieci 
− wyże demograficzne w mieście i na wsi przedzielone są niżami demograficznymi. 
Różnice: 
− więcej ludzi mieszka w miastach niż na wsi 
− przewaga kobiet nad mężczyznami zaczyna się w mieście wcześniej niż na wsi 
− na wsi występuje deficyt kobiet 
− różnice między wyżami i niżami demograficznymi są mniejsze na wsi a większe 

w miastach. 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Odczytywano podobieństwa w odniesieniu wyłącznie do grup wiekowych wskazanych 
znacznikiem (kreską). Porównywano kształty piramid wieku i płci zamiast cech ludności 
miejskiej i wiejskiej, np. podawano na wsi piramida jest węższa. Używano zaskakujących 
określeń jak płeć wiejska i miejska, ludność starcza, po prawej stronie są kobiety a po lewej 
mężczyźni. Jako podobieństwo odczytano z piramidy wieku i płci cechę: kobiety są lepiej 
wykształcone. Zwracała uwagę nieudolność formułowania podobieństw i różnic, np.: 
w mieście i na wsi występuje dużo ludzi w wieku pozarozrodczym, na wsi i w mieście kobiety 
są zdrowsze w miastach przeżywalność jest większa, w mieście i na wsi kobiety i mężczyźni 
mają w nadwyżce różne lata. 

Komentarz 
Zdający nie potrafili uogólnić informacji odczytywanych na podstawie porównań ludności 
wsi i miast. Często różnice odnosili do wąskich przedziałów wieku i płci ludności, 
porównując np. tylko ludność w wieku 35 – 50 lat. Zadanie okazało się trudne ze względu 
na konieczność porównania nie piramid, ale odczytanych z nich cech ludności. 

 
 
Zadanie 18. (2 pkt) 
Wymienione poniżej regiony podziel na dwie grupy A i B.  

1. Nizina Gangesu 
2. wyspa Honsiu 
3. wyspa Jawa 
4. region Nadrenii Północnej-Westfalii 
5. region północnej Francji 

A. Regiony o dużej gęstości zaludnienia, wynikającej ze szczególnie korzystnych warunków 
przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa. 

B. Regiony o dużej gęstości zaludnienia, wynikającej ze szczególnie dogodnych warunków 
dla rozwoju przemysłu. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Grupowanie podanych obszarów według przyczyn dużej gęstości zaludnienia. Standard I, 
4.2 

Rozwiązywalność zadania 
40%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
A.  
1. Nizina Gangesu 
3. wyspa Jawa 
B.  
2. wyspa Honsiu 
4. region Nadrenii Północnej-Westfalii 
5. region północnej Francji 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zaklasyfikowanie tych samych regionów do dwóch grup. 
Niektórzy zdający, wbrew poleceniu, nie grupowali wszystkich podanych obszarów, ale np. 
wybierali po jednym przykładzie z podanych obu grup. 
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Komentarz 
Zdający najsłabsi opuszczali to zadanie lub udzielali całkowicie błędnych odpowiedzi. 
W zadaniu należało posłużyć się zawartą w poleceniu wskazówką: „szczególnie korzystne 
warunki do rozwoju” – w przypadku rolnictwa były to warunki przyrodnicze, jak urodzajne 
gleby, sprzyjający rolnictwu klimat, a w regionach przemysłowych np. zasoby surowcowe 
i / lub dogodne położenie transportowe. Najłatwiejsze było dla zdających 
przyporządkowanie do grup Niziny Gangesu i Jawy – obszarów, które są typowe 
dla regionów zawdzięczających dużą gęstość zaludnienia szczególnie korzystnym 
warunkom przyrodniczym dla rozwoju rolnictwa. 

 
 
Zadanie 19. (2 pkt) 
Poniżej wymieniono dwa okresy i kierunki dużych ruchów migracyjnych ludności. 
Wymień po dwa skutki społeczno-gospodarcze podanych migracji dla regionów 
odpływu lub napływu ludności. 
A. Przymusowa migracja ludności tubylczej Afryki do Ameryki Południowej i Północnej 

w okresie XVI-XVIII w. 

B. Migracja ludności z Turcji do Niemiec z przyczyn ekonomicznych w okresie od początku 
drugiej połowy XX w. do czasów obecnych. 

 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością skutków podanych migracji na świecie dla regionów odpływu 
lub napływu ludności. Standard I, 6.5 

Rozwiązywalność zadania 
40%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
A. np.: 
− pojawienie się rasy (odmiany) negroidalnej na obu kontynentach Ameryk 
− ubytek ludności w Afryce 
− powstanie ras (odmian) mieszanych w Ameryce 
− zwiększenie liczebności niewolników 
− tania siła robocza w obu Amerykach 
− rozwój rolnictwa plantacyjnego w obu Amerykach 
− rasizm np. w USA. 
B. np.: 
− tania siła robocza w Niemczech 
− wzrost liczebności mniejszości tureckiej w Niemczech (dzięki wysokiemu przyrostowi 

naturalnemu tej grupy ludności) 
− wzrost przyrostu naturalnego ludności w Niemczech 
− wzrost liczby mieszkańców Niemiec 
− problemy z adaptacją społeczną mniejszości narodowej w Niemczech 
− konflikty między ludnością turecką a ludnością niemiecką 
− korzyści finansowe dla Turcji – napływ środków finansowych od emigrantów 

wspierających rodziny pozostałe w ojczyźnie 
− wysokie koszty społeczne, jakie ponoszą Turcy (np. wynikające z rozbicia rodzin) 
− pojawienie się dużej ilości muzułmanów w Niemczech. 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Częstym błędem było mylenie skutków migracji z jej przyczynami. Zdający pisali 
np. pragnienie podniesienia standardu życia przez Turków, bieda w Turcji, poszukiwanie 
pracy i lepszych zarobków. Kolejnym błędem zdających było odnoszenie skutków migracji 
bezpośrednio do sytuacji migrantów, a nie do regionów emigracji lub imigracji. Zdający, 
którzy nieuważnie czytali załączony opis migracji ludności z Turcji do Niemiec, podawali 
skutek migracji, odbywających się z przyczyn innych niż ekonomiczne. Pisano np. mniejsze 
zagrożenie życia ludzi mieszkających w Turcji, lepsza przyszłość, głód, bieda, lepszy rozwój 
gospodarczy, szybki rozwój gospodarki, zła sytuacja polityczna. 

Komentarz 
Zadanie wymagało szerszej wiedzy o uwarunkowaniach rozwoju społeczno-gospodarczego 
obu Ameryk. Trudniejsze dla zdających okazało się sformułowanie skutków migracji 
ludności tubylczej Afryki do Ameryk. Lepiej wypadały odpowiedzi odnoszące się 
do współczesnej sytuacji gospodarczej Niemiec i Turcji. Zdającym wyraźnie trudność 
sprawiała także duża różnica czasowa podanych okresów migracji. Dla wielu barierą 
okazało się wymaganie sformułowania zwięzłej, konkretnej odpowiedzi. Lakoniczność, 
ogólnikowość niepoprawny język wielu odpowiedzi pozbawiała je sensu i nie pozwalała na 
ich pozytywną ocenę np. jako skutki migracji wymieniono m.in.: oblężenie miast 
niemieckich Turkami, duże zbiory w Amerykach, korki uliczne w Berlinie, przeludnienie 
Ameryki. Zdający, którzy uzyskali niskie wyniki z egzaminu, opuszczali to zadanie 
lub udzielając odpowiedzi, operowali ogólnikami. 

 
Zadanie 20. (1 pkt) 
Tabela przedstawia liczbę ludności w największych miastach Polski w 2000 r. oraz w 2004 r. 

Ludność w tys. w miastach o wielkości 
200 000 i więcej mieszkańców w latach 

2000 r. 2004 r. 
8 303,5 8 213,8 

Zaznacz dwie główne przyczyny zmian liczby ludności Polski w grupie miast liczących 
200 000 i więcej mieszkańców. 

A. Nadumieralność mężczyzn w wieku produkcyjnym.  
B. Niski lub ujemny przyrost naturalny ludności dużych miast. 
C. Wzrost liczby rozwodów w dużych miastach. 
D. Dodatnie saldo migracji ludności w dużych miastach. 
E. Odpływ zamożniejszej ludności wielkich aglomeracji do stref peryferyjnych miast. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością przyczyn zmian liczby ludności w największych miastach 
Polski. Standard I, 7.1 

Rozwiązywalność zadania 
42%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
B. Niski lub ujemny przyrost naturalny ludności dużych miast 
E. Odpływ zamożniejszej ludności wielkich aglomeracji do stref peryferyjnych miast 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Częściej pomijano odpowiedź B jako poprawną a wybierano błędną odpowiedź D. 
(Dodatnie saldo migracji w dużych miastach). Zdarzały się skreślenia więcej niż dwóch 
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wymaganych odpowiedzi. Zdający często wskazywali na jedną poprawną i jedną 
niepoprawną przyczynę zmian liczby ludności w dużych miastach Polski. Takie odpowiedzi 
oceniano na 0 pkt. Zdający, którzy wybierali obie niepoprawne odpowiedzi, wskazywali 
najczęściej na A.i na D.  

Komentarz 
W zadaniu sprawdzano znajomość przyczyn zjawiska charakterystycznego dla współczesnej 
urbanizacji w Polsce. W większości prac zadanie wykonywano poprawnie. Częsty wybór 
odpowiedzi D. wskazuje, że niektórzy niepoprawnie odczytywali z tabeli zmiany liczby 
ludności w dużych miastach lub nie rozumieli, czym jest saldo migracji ludności. 

 
Zadanie 21. (1 pkt) 
Na mapie Polski zaznaczono główne rejony występowania typu gleby, która wytworzyła się 
na obszarach zarastających bagien i zanikających jezior. 
 

 

Zaznacz nazwę typu gleby, której występowanie przedstawiono na mapie. 
A. czarne ziemie 
B. czarnoziemy 
C. brunatne 
D. bielice 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazywanie się znajomością rozmieszczenia i genezy podanego typu gleby występującej 
w Polsce. Standard I, 1.24 

Rozwiązywalność zadania 
26%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
A. (czarne ziemie) 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Wybierano wszystkie dystraktory. Najczęściej zakreślano czarnoziemy, pomijając związek 
genezy tych gleb z lessowym podłożem jako skałą macierzystą, która występuje tylko
w południowej części naszego kraju. Częste wskazywano także na gleby brunatne, 
które zajmują około połowy powierzchni Polski. Analiza mapy do takiego wniosku 
nie mogła prowadzić. 
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Komentarz 
W zadaniu wykorzystano mapę, na której przedstawiono rozmieszczenie głównych rejonów 
występowania czarnych ziem w Polsce oraz krótki opis genezy gleby. Materiał źródłowy 
wymagał analizy. Jednak niewielu zdających podało poprawną odpowiedź. Uczniowie nadal 
niechętnie korzystają podczas nauki z podstawowego źródła informacji geograficznej, jaki 
stanowią mapy i uczą się zjawisk geograficznych w oderwaniu od obrazu przestrzennego 
zjawiska. Tymczasem mapy są najczęstszym materiałem źródłowym w zadaniach 
egzaminacyjnych. 

 
Zadanie 22. (2 pkt) 
Przyporządkuj podanym opisom rośliny uprawne wybrane z wymienionych poniżej. 

ryż,   ziemniaki,   herbata,   pszenica,   kawa 

• Ważne rejony uprawy tego zboża znajdują się na obszarach Ukrainy i  Powołża, Niziny 
Chińskiej, Niziny La Platy, wschodniej części Wielkich Równin w Ameryce Północnej. 

....................................................... 

• Ojczyzną tej używki jest Etiopia, ale największe obszary uprawy znajdują się w Ameryce 
Południowej. Zbiór dokonywany jest ręcznie, uprawa i wstępne przetwarzanie są 
pracochłonne. 

....................................................... 

• Posiada niewielkie wymagania glebowo-klimatyczne. Uprawiana jest głównie na półkuli 
północnej. Jest rośliną żywieniową dla ludności, stanowi też paszę dla trzody chlewnej 
i surowiec w przemyśle spożywczym. 

....................................................... 

Sprawdzane umiejętności 
Przyporządkowywanie opisom podanych roślin uprawianych na świecie. Standard I, 3.1 

Rozwiązywalność zadania 
36%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Od góry: 
pszenica 
kawa 
ziemniaki 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający popełniali najwięcej błędów przy opisie pszenicy. Opisowi tego zboża najczęściej 
przyporządkowywali ryż, opisowi kawy – herbatę, opisowi ziemniaków – pszenicę. 

Komentarz 
Zadanie sprawdzało opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu geografii rolnictwa, 
przede wszystkim znajomość rozmieszczenia upraw podstawowych roślin na świecie. 
Występowanie największej ilości błędów, polegających na przyporządkowania ryżu do 
opisu rozmieszczenia upraw pszenicy, może wynikać z faktu, iż w opisie wymieniono 
Nizinę Chińską jako ważny rejon uprawy tego zboża. Stereotypowe myślenie (ryż kojarzony 
jest przede wszystkim z Chinami) zapewne zdecydowało o wyborze tej rośliny. Część 
zdających bezkrytycznie przyjęła do wiadomości podany w opisie fakt, iż roślina, o którą 
pytano, jest uprawiana również na Ukrainie i Wielkich Równinach. 
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Zadanie 23. (2 pkt) 
Tekst odnosi się do gospodarowania ziemią rolniczą w krajach słabo rozwiniętych. 

W krajach rozwijających się ogromne obszary ziemi zajmują gospodarstwa należące 
do wielkich spółek i koncernów krajów wysoko rozwiniętych. Wiele amerykańskich, 
angielskich towarzystw i banków ma również tysiące hektarów ziemi w krajach Afryki, Azji, 
Ameryki Łacińskiej, użytkując je jako plantacje trzciny cukrowej, kakaowca, herbaty, drzew 
kauczukowych. Przedsiębiorstwa są zarządzane przez personel zazwyczaj niepochodzący 
z kraju, w którym są położone. Ze względu na wysoką specjalizację gospodarstwa te mają 
charakter monokultury. 

Na podstawie: J. Falkowski, J. Kostrowicki, Geografia rolnictwa świata, 2002 
 

Wykorzystaj tekst oraz własną wiedzę i podaj trzy konsekwencje, wynikające 
z lokalizacji gospodarstw należących do wielkich spółek i koncernów na obszarach 
krajów słabo rozwiniętych. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się umiejętnością wyróżnienia konsekwencji wynikających z działalności 
międzynarodowych spółek i koncernów w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo. 
Standard III, 1.5 

Rozwiązywalność zadania 
37%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− bogacenie się spółek  
− praca dla miejscowej taniej siły roboczej 
− duże zyski dla właścicieli plantacji  
− brak ziemi dla miejscowej ludności 
− zyski z plantacji płyną nie do kraju słabo rozwiniętego, lecz do koncernów 
− ziemia uprawna wykorzystywana jest na plantacje roślin przeznaczanych 

na eksport a nie do produkcji żywności dla ludności miejscowej 
− miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników są zajmowane przez cudzoziemców
− gleby mogą ulegać wyjaławianiu. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Podawano przyczyny zamiast skutków np. tania ziemia, tania siła robocza, niskie podatki
lub uciekano się do przepisywania sformułowań z tekstu źródłowego. 
Wiele odpowiedzi formułowano ogólnikowo nie wyjaśniając, do której z grup krajów się 
odnoszą, np.: bogacenie się państw, kraj się rozwija, mniejszy dochód, rozwój rolnictwa. 

Komentarz 
Za zadanie zdający uzyskiwali na ogół jeden punkt. Wiele odpowiedzi odbiegało od 
zadanego polecenia, np. pisano bez związku z poleceniem zanieczyszczenie środowiska, 
konflikty zbrojne, problemy z wodą. Najsłabsi zdający wykazali brak umiejętności 
korzystania z tekstu źródłowego w kontekście polecenia.  
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Zadanie 24. (2 pkt) 
Tabela przedstawia produkcję stali surowej w mln ton w wybranych krajach świata  
w 2005 roku. 
 

Kraj Produkcja stali w mln ton 

Chiny ................................ 
Indie 38,1 

Korea Południowa 47,8 

Niemcy 44,5 

Świat ogółem 1138,8 
 
a) Oblicz i wpisz do tabeli wielkość produkcji stali w Chinach w mln ton w 2005 roku 
wiedząc, że udział tego kraju w produkcji świata wynosił wówczas 31,2%. 
Miejsce na obliczenia: 

b) Wypisz z tabeli dwa kraje, w których hutnictwo stali bazuje na własnym wysokim 
wydobyciu rud żelaza i bogatych zasobach tego surowca. 
 
1. ............................................   2. ........................................... 
 
Sprawdzane umiejętności 
a) Obliczanie na podstawie dostarczonych informacji wielkości produkcji podanego wyrobu 
we wskazanym kraju. Standard II, 2.2c 
b) Wykazanie się znajomością uwarunkowań rozmieszczenia przemysłu wydobywczego. 
Standard I, 3.5 

Rozwiązywalność zadania 
26%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a)      Obliczenia:   1138,8   –   100% 
                                  x        –    31,2% 
                                  x = 355,3 mln ton 
 
b) Chiny, Indie 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Brak umiejętności obliczenia wielkości liczbowej z udziału procentowego. Błędy 
rachunkowe w mnożeniu. Podawano Koreę Pd. lub Niemcy jako kraje bazujące na własnych 
bogatych zasobach rud żelaza bądź wymieniano kraje niepodane w tabeli, np. Rosja. 

Komentarz 
Na ogół zdający radzili sobie z wyliczeniami matematycznymi. Zdarzało się, że w wartości 
liczbowej źle przesunięto przecinek, błędnie odczytano dane z tabeli, ale nie uniknięto także 
błędów rachunkowych. Zadania rachunkowe obarczone są zawsze błędami wynikającymi 
z pośpiechu i niedbałości. Zdający mogą korzystać z kalkulatorów, ale nie wyeliminowało 
to jednak błędów nawet w prostych działaniach matematycznych. 
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Zadanie 25. (2 pkt) 
a) Z podanych trzech typów okręgów przemysłowych zaznacz ten, który charakteryzuje 

się rozwojem gałęzi i branż przemysłu takich jak: elektrotechniczny, środków 
transportu, odzieżowy, farmaceutyczny, poligraficzny i perfumeryjno-kosmetyczny. 

 
Typy okręgów przemysłowych: 

A. Transportowy 
B. Miejski 
C. Surowcowy 

 
b) Wyjaśnij, dlaczego w okręgach tego typu rozwinęły się wymienione gałęzie i branże 
przemysłu. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Rozpoznawanie na podstawie struktury gałęziowej typu okręgu przemysłowego 
i wyjaśnianie jego struktury przemysłu. Standard I, 3.5 

Rozwiązywalność zadania 
57%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) miejski 
b) 
− zaplecze naukowo – techniczne dla rozwoju wielu nowoczesnych gałęzi przemysłu 
− produkcja dostosowana do dużego zapotrzebowania na różnorodne towary 

konsumpcyjne 
− możliwość kooperacji między licznymi zakładami przemysłowymi powoduje, że jest 

dużo różnych fabryk 
− duży popyt na tego typu wyroby, wynikający z chłonnego rynku zbytu. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej błędnie wybierano typ okręgu.  
W uzasadnieniu podawano często nieprzemyślane, naiwne argumenty, np. 
Okręg miejski jest dla wszystkich dostępny, można tam znaleźć, to co jest nam potrzebne 
i wiemy gdzie tego szukać. 

Komentarz 
W wyjaśnieniu najczęściej koncentrowano się na rynku zbytu, jaki stanowi skupisko 
ludności oraz na cechach siły roboczej, jaką koncentrują miasta. Słabością odpowiedzi była 
nieudolność w formułowaniu wyjaśnienia. Często podawano fakty, które nie zawsze 
stanowiły potwierdzenie wyboru typu okręgu, np. duże skupisko ludności, w miastach 
mieszka dużo ludzi, ludzie mają duże potrzeby, w miastach powstają wyspecjalizowane 
fabryki. Zdający rzadko posługiwali się terminologią geograficzną z zakresu czynników 
lokalizacji, np. zamiast rynek zbytu pisano: bardzo dużo ludzi kupuje towary. 

 
Zadanie 26. (2 pkt) 
Zdania odnoszą do przemian, które zaszły w przemyśle Polski od początku lat 90. XX wieku 
do czasów obecnych. 
Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub literę F, gdy zdanie 
jest fałszywe. 
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Udział zatrudnionych w prywatnym sektorze przemysłu wzrósł. ........... 
Efektywność wykorzystania surowców w przemyśle zmalała. ........... 
Liczba zakładów przemysłowych o małej i średniej wielkości wzrosła. ........... 
Wydajność pracy w przemyśle wzrosła. ........... 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazywanie się znajomością obecnych przemian zachodzących w polskim przemyśle. 
Standard I, 8.5 

Rozwiązywalność zadania 
61%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
P, F, P, P 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędnie oceniano zwłaszcza „Efektywność wykorzystania surowców w przemyśle” 
oraz „Wydajność pracy w przemyśle”. 

Komentarz 
Większość odpowiedzi była poprawna. Występujące błędy wynikały z nieznajomości 
uwarunkowań rozwoju polskiego przemysłu – najczęściej w punktach dotyczących 
efektywności wykorzystania surowców i wydajności pracy w przemyśle. 
Należało zauważyć, że efektywność i wydajność w polskim przemyśle wzrosła. Świadczą 
o tym rezultaty działalności gospodarczej, w tym jakość i ilość produktów wytwarzanych 
przez polski przemysł. Zdającym zabrakło wiedzy, że o zmniejszeniu marnotrawstwa 
wykorzystywanych surowców i wzroście wydajności produkcji zadecydował przede 
wszystkim rachunek ekonomiczny w gospodarce rynkowej, którą w Polsce wprowadzono 
na początku lat 90. XX wieku.  

 
Zadanie 27. (1 pkt) 
Zaznacz nazwę kraju, w którym stroną współczesnego konfliktu etniczno-politycznego 
stała się ludność albańska. 

A. Turcja 
B. Serbia 
C. Rosja 
D. Grecja 
 

Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością obszarów konfliktów zbrojnych na świecie. Standard I, 9.1 

Rozwiązywalność zadania 
69%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
B. Serbia 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Wśród odpowiedzi błędnych pojawiały się wszystkie podane w zadaniu dystraktory. 
Najczęściej wybierano odpowiedź poprawną, wśród odpowiedzi błędnych wskazywano 
Turcję, najrzadziej wybierano Grecję. 
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Komentarz 
Zdający na ogół podawali poprawną odpowiedź. Zadanie odnosiło się do aktualnych 
wydarzeń w Europie szeroko komentowanych w mediach. Zadania z zakresu geografii 
politycznej nie sprawiają trudności tym zdającym, którzy interesują się bieżącymi 
wydarzeniami na świecie. 

 
Zadanie 28. (2 pkt) 
Na mapie literami od A do E zaznaczono wybrane kraje Unii Europejskiej. 
 

 

Podział polityczny według stanu na 31.12.2007 r. 
Na podstawie opisów rozpoznaj trzy kraje UE spośród pięciu oznaczonych na mapie 
literami od A do E. Obok każdego z opisów podaj nazwę kraju oraz literę, którą jest on 
oznaczony na mapie. 
• Jeden z dwóch krajów przyjętych do Unii Europejskiej w 2007 roku. Ważną rolę 

w gospodarce kraju odgrywa turystyka. Większość ludności wyznaje prawosławie.  
 

Kraj ..............................................  Oznaczenie na mapie .............................................. 

• Kraj UE o najniższej gęstości zaludnienia, dużej lesistości, wysokim odsetku internautów 
wśród ludności. Jest eksporterem papieru, produktów przemysłu drzewnego i sprzętu 
telekomunikacyjnego. 

 
Kraj ..............................................  Oznaczenie na mapie .............................................. 

• Kraj o największej powierzchni wśród państw UE, wyróżniający się dobrze rozwiniętym 
rolnictwem, ważną rolę w jego gospodarce odgrywa turystyka międzynarodowa. Jest to 
najliczniej odwiedzany przez turystów kraj Europy. 

 

Kraj ..............................................  Oznaczenie na mapie .............................................. 
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Sprawdzane umiejętności 
Rozpoznawanie na podstawie opisu wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej 
oraz identyfikowanie ich na mapie politycznej Europy. Standard II, 1.2 

Rozwiązywalność zadania 
30%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
W kolejności od góry: 
Bułgaria  E 
Finlandia  A 
Francja  C 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Np. zamiast Bułgarii wskazywano Grecję należącą do wspólnoty od 1981 r., podczas 
gdy w zadaniu pytano o kraj przyjęty do UE w 2007 r. Błędnie wskazywano także położenie 
na mapie Europy wybieranych krajów. W wielu odpowiedziach pojawiały się państwa 
leżące poza kontynentem Europy, w tym Indonezja i Nowa Zelandia. 

Komentarz 
Zadanie wskazuje, że zdający w większości słabo orientują się na mapie politycznej Europy. 
Nawet poprawnie rozpoznany z opisu kraj często był błędnie lokalizowany na mapie. 
Zdający w zadaniu otrzymywał punkty dopiero za rozpoznanie kraju i wskazanie litery, 
którą oznaczono jego położenie na mapie. 
Ten typ zadania występował we wszystkich dotychczas zastosowanych arkuszach 
maturalnych z geografii i po raz kolejny maturzyści wykazali słabą orientację na mapie 
politycznej własnego kontynentu. Zdający, którzy poprawnie odpowiedzieli na to zadanie 
z pewnością należą do grupy najlepiej przygotowanych do egzaminu maturalnego z 
geografii. 

 
Zadanie 29. (2 pkt) 
Wpisz do tabeli nazwy krajów, w których działalność człowieka doprowadziła 
do opisanych przekształceń środowiska. Nazwy krajów wybierz z podanych. 
 

Ukraina,   Uzbekistan,   Kuwejt,   Bangladesz,   Mongolia 
 

Opis przekształceń środowiska Kraj 

Część obszaru tego kraju odczuwa do dziś skutki awarii 
elektrowni atomowej, która miała miejsce w 1986 roku. 
Obszary dotknięte katastrofą zostały wyłączone 
z działalności gospodarczej na długi czas.  

Wody przybrzeżne tego kraju, położonego nad zatoką 
morską, zostały skażone ropą naftową i jej pochodnymi 
podczas wojny, do której doszło w tym regionie w latach 90. 
XX w.  

Nierozważne nawadnianie pól bawełny z dorzeczy dwóch 
rzek doprowadziło do wysychania dużego jeziora i zachwiało 
gospodarką tego regionu.  
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Sprawdzane umiejętności 
Przyporządkowywanie podanym opisom przekształceń środowiska kraje, w których miały 
one miejsce. Standard I, 1.28 

Rozwiązywalność zadania 
35%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Od góry w kolejności: 
Ukraina 
Kuwejt 
Uzbekistan 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Tylko w niewielu pracach poprawnie do opisu przyporządkowano Uzbekistan. Zwykle 
podawano tu Mongolię lub Bangladesz. W odpowiedziach pojawiały się także kraje 
niewymienione w zadaniu jak np. Birma, Chiny. 

Komentarz 
Problem wysychania Jeziora Aralskiego, do którego odnosił się opis umieszczony w tabeli 
jako ostatni, jest jednym z najczęściej cytowanych w podręcznikach szkolnych przykładów 
skutków nierozważnej gospodarki człowieka.  

 
Zadanie 30. (2 pkt) 
W Stanach Zjednoczonych rozwija się produkcję etanolu – paliwa z kukurydzy, zwanego 
„zielonym paliwem”. Etanol używany jest jako dodatek do benzyny, jego udział może 
osiągnąć 80% mieszanki.  
Przedstaw po dwa przykłady korzyści, które mogą wynikać dla środowiska 
przyrodniczego i gospodarki z produkcji „zielonych paliw” w Stanach Zjednoczonych.  
 
Sprawdzane umiejętności 
Podawanie korzyści wynikających z zastosowania paliwa ekologicznego. Standard III, 1.5 

Rozwiązywalność zadania 
58%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
korzyści dla środowiska przyrodniczego, np.: 
− zmniejszy się emisja szkodliwych związków do atmosfery podczas spalania biopaliw 

w porównaniu z paliwem tradycyjnym 
− oszczędność ropy naftowej i gazu ziemnego, których wykorzystanie do produkcji paliwa 

będzie mogło się zmniejszyć  
− „zielone paliwa” oparte są na surowcu odnawialnym 
− szybciej ulegają biodegradacji niż paliwa tradycyjne 
− gromadzenie i transport surowca nie stwarza takiego zagrożenia dla środowiska 

jak paliwo tradycyjne 
korzyści gospodarcze, np.: 

− „zielone paliwa” mogą stanowić alternatywne źródła dochodów dla ludności wiejskiej 
− zagospodarowywane będą pod uprawę kukurydzy ziemie leżące odłogiem 
− pozyskiwanie kukurydzy do produkcji „zielonych paliw” jest tańsze niż eksploatacja 

ropy naftowej  
− zmniejszy się problem nadprodukcji kukurydzy w USA 
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− mogą powstać nowe miejsca pracy przy produkcji biopaliw 
− wzrosną dochody z uprawy kukurydzy 
− rząd USA nie będzie musiał subsydiować produkcji kukurydzy 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Znaczna część zdających myliła korzyści dla środowiska z korzyściami gospodarczymi. 
Podawano także odpowiedzi niedbale i ogólnikowo formułowane, przez co niezrozumiałe, 
np.: większe zazielenienie, możliwość ograniczenia nawozów, rozwój przemysłu 
kukurydzianego. 
Często ta sama odpowiedź nieco inaczej była zapisywana, np.: 
1. zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska 2. mniejsze zanieczyszczenie atmosfery. 

Komentarz 
Zadanie nie sprawiało większych problemów zdającym. Słabsi zdający mieli problem 
z przedstawieniem dwóch przykładów korzyści dla środowiska i gospodarki wynikających 
z produkcji „zielonych paliw”. Większość dostrzegała jedynie korzyść w postaci 
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz zyski płynące z uprawy kukurydzy. Wiele 
odpowiedzi pozbawionych było sensu, np. koniec spalin, zielony kolor jest ekologiczny, 
można obsadzać kukurydzą pasy przydrożne. 

 
Zadanie 31. (2 pkt) 
Na mapie zaznaczono wybrane parki narodowe w Polsce. 
 

 
 
Spośród zaznaczonych na mapie parków narodowych Polski wybierz i zapisz po dwa 
przykłady tych, które charakteryzują się podanymi cechami. 
 
• Osobliwością każdego z parków są formy krasowe, malownicza dolina rzeki, endemiczne 

gatunki roślin. 

 
Parki: ....................................................................,   .................................................................... 
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• Do najważniejszych walorów parków należą rozległe obszary podmokłe, bagna 
i torfowiska, stanowiące siedlisko dla ptactwa wodnego. 

 
Parki: ....................................................................,   .................................................................... 
 
Sprawdzane umiejętności 
Rozpoznawanie wybranych parków narodowych Polski na podstawie podanych cech i 
mapy. Standard II, 1.2 

Rozwiązywalność zadania 
42%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Od góry: 
• Ojcowski, Pieniński 
• Ujście Warty, Biebrzański 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Wpisywano ten sam park narodowy w obu przykładach lub wpisywano nazwy parków, 
których nie zaznaczono na mapie, np. Świętokrzyski, Kampinoski. 

Komentarz 
Zdający wykazali się słabą wiedzą na temat cech parków narodowych w Polsce. Trudnością 
było podanie dwóch parków spełniających podane warunki. Najczęściej rozpoznawano 
Ojcowski i Biebrzański Park Narodowy. O poziomie opanowania umiejętności 
rozpoznawania walorów parków narodowych świadczyły m.in. takie odpowiedzi jak np. 
wskazanie rzeźby krasowej jako osobliwości Parku Pienińskiego i zarazem Biebrzańskiego. 
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Arkusz egzaminacyjny dla poziomu rozszerzonego 
Arkusz egzaminacyjny z geografii dla poziomu rozszerzonego zawierał 35 zadań, 

w tym 15 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru i na dobieranie oraz 20 zadań otwartych 
krótkiej odpowiedzi. Do arkusza dla poziomu rozszerzonego dołączona była barwna mapa 
szczegółowa w skali 1:50000, obejmująca fragment Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 
Do treści mapy odnosiło się pierwszych 9 zadań. W arkuszu wykorzystano także inne 
materiały źródłowe, w tym: 

− fotografię obszaru, na którym położone są Mikołajki 
− fotografię fragmentu wybrzeża zachodniej Francji 
− mapę przedstawiającą granice i kierunki ruchu płyt litosfery 
− tabelę przedstawiającą dane klimatyczne wybranych stacji meteorologicznych 

w Polsce 
− wykres przedstawiający koncentrację ozonu w atmosferze  
− rysunek przedstawiający izotermy średniej rocznej temperatury powietrza  

w Warszawie w latach 1961-1980 
− diagram przedstawiający procentowy udział wyznawców głównych religii na świecie 
− mapę przedstawiającą ludność Polski według województw w 2000 roku oraz prognozę 

zmian liczby ludności do roku 2030 
− wykres przedstawiający strukturę pracujących w gospodarce w wybranych czterech 

województwach Polski w 2006 roku 
− mapę przedstawiającą rozmieszczenie głównych jednostek tektonicznych Polski 
− tabelę przedstawiającą cechy rolnictwa wybranych krajów świata w latach 2003-2004 
− diagram ilustrujący strukturę zasiewów zbóż na świecie w latach 1998-2000 
− mapę konturową świata, na której zaznaczono obszary wybranych współczesnych 

konfliktów zbrojnych i sporów terytorialnych 
− mapę przedstawiającą dolinę Nilu i Zbiornik Nasera. 

Materiały źródłowe stanowiły podstawę do wyjaśniania, analizowania i oceniania 
zjawisk przyrodniczych i antropogenicznych w różnych skalach przestrzennych i czasowych. 
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Opis zadań egzaminacyjnych. Sprawdzane umiejętności, typowe odpowiedzi i uwagi  
do rozwiązań maturzystów. 
 
Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej 
fragment Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 
 
Zadanie 1. (1 pkt) 
Na fotografii znajduje się fragment terenu przedstawionego na barwnej mapie szczegółowej. 

 
• Odczytaj z mapy i podaj nazwę własną akwenu oznaczonego na fotografii literą A. 
• Zaznacz poprawne zakończenie zdania. 

Na fotografii literą B oznaczono 
A. drogę krajową. 
B. drogę wojewódzką. 
C. linię kolejową. 
D. szlak turystyczny. 

Sprawdzane umiejętności 
Rozpoznawanie obiektów przedstawionych na fotografii. Standard II, 1.2 (P*) 

Rozwiązywalność zadania 
68%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Jezioro Tałty 
C. linię kolejową 

*wymagania z poziomu podstawowego 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
• Błędnie odczytywana nazwa jeziora z mapy, np. Jez. Tatry, Jez. Łuknajno, Śniardwy 
• A. drogę krajową. 

            B. drogę wojewódzką. 

Komentarz 
Większość zdających wymieniła poprawną nazwę akwenu oraz wskazała linię kolejową. 
Błędy wynikały głównie z pośpiechu i niedbałości w przetworzeniu treści fotografii na treść 
mapy. Błędy częściej pojawiały się w zamkniętej, drugiej części zadania.  

 
Zadanie 2. (1 pkt) 
Podaj nazwy dwóch rodzajów skal przedstawionych w legendzie mapy. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością rodzajów skal zastosowanych na mapie. Standard I, 1.2 

Rozwiązywalność zadania 
39%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
skala liczbowa 
podziałka 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęstszym błędem było podanie skali mianowanej, której nie zapisano w legendzie 
mapy. Wymieniano także zamiast skali mapy – skały, których na próżno doszukiwano się 
w legendzie i na mapie. 

Komentarz 
Zadanie okazało się trudne, chociaż odnosiło się do treści, z którymi uczeń zapoznawany 
jest od szkoły podstawowej. Oprócz braków w podstawowej wiedzy jak znajomość skali 
mapy przyczyną błędów było nieuważne czytanie polecenia. 

 
Zadanie 3. (2 pkt) 
Podaj nazwy metod kartograficznych, za pomocą których przedstawiono na mapie: 
• obszary leśne  
• szlaki kajakowe  
• głębokości o tych samych wartościach w jeziorach  
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością metod kartograficznych zastosowanych na mapie. 
Standard I, 1.2 

Rozwiązywalność zadania 
43%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
• obszary leśne: metoda powierzchniowa 
• szlaki kajakowe: metoda sygnaturowa 
• głębokości o tych samych wartościach w jeziorach: metoda izarytmiczna (izolinii) 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędy wynikały z braku wiedzy – szlaki kajakowe utożsamiano z metodą izolinii lub metodą 
kropkową, a głębokości akwenów z metodą zasięgów. 

Komentarz 
Przyczyną błędów był brak znajomości metod kartograficznych wykorzystywanych 
do prezentacji zjawisk geograficznych. Zdający najczęściej mieli problemy z określeniem 
dwóch pierwszych metod kartograficznych. Zdarzało się, że podawano zupełnie wymyślone 
metody stosując nazwy intuicyjnie, np. dla obszarów leśnych wskazywano – zielone pola. 

 
Zadanie 4. (1 pkt) 
Powierzchnia Jeziora Łuknajno zajmuje na mapie w skali 1:200000 obszar 1,7 cm2. 
Oblicz powierzchnię jeziora w terenie. Wynik podaj w km2. Zapisz obliczenia. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Obliczanie powierzchni jeziora w terenie. Standard II, 2.2a (P) 

Rozwiązywalność zadania 
64%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
1 cm – 2 km 
1 cm2 – 4 km2 

1,7 cm2 – x 
1,7 cm2 x 4 km2 

x = 1 cm2 

x = 6,8 km2 
Odpowiedź: Powierzchnia jeziora w terenie wynosi 6,8 km2 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Popełniano proste błędy rachunkowe bądź błędy w sposobie przeliczania skali mapy. 
Świadczą o tym zapisy: 
1 cm – 1,7 km = 1,7 km2 

2 km – 3,4 km = 6,8 km 
Nieliczni zdający popełniali błędy logiczne podając zapis, np.: 1 cm2 = 4 km2 

Komentarz 
Niewielu zdających nie podjęło próby rozwiązania zadania. Błędy wynikały zwykle 
z niedbałości w rachunkach i zapisie skali mianowanej lub polowej. 

 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Zaznacz dwa typy jezior polodowcowych, występujących na obszarze objętym mapą. 

A. morenowe 
B. krasowe 
C. cyrkowe 
D. rynnowe 
E. tektoniczne 

Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością typów jezior polodowcowych. Standard II, 1.2 (P) 



Geografia 

 226

 

Rozwiązywalność zadania 
69%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
A. morenowe 
D. rynnowe 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej wybieranym dystraktorem była odpowiedź C, jezioro cyrkowe, które należy 
do jezior polodowcowych, ale ten typ powstaje w wyniku działalności lodowców górskich 
i występuje w innym obszarze źródłowym. Zaskakującym był wybór przez zdających 
błędnych odpowiedzi E i B, gdyż jeziora tektoniczne i krasowe nie należą do jezior 
polodowcowych. 

Komentarz 
Zadanie było jednym z łatwiejszych w teście i dobrze sprawdzało rozumienie posiadanej 
przez zdających wiedzy oraz umiejętność wykorzystywania treści załączonej mapy. 
Przyczyną błędów był pośpiech i brak zastanowienia w udzielaniu odpowiedzi. 

 
Zadanie 6. (1 pkt) 
Jezioro Mikołajskie jest jednym z częściej wykorzystywanych akwenów żeglarskich 
w Polsce.  
Podaj na podstawie mapy dwie przyrodnicze cechy Jeziora Mikołajskiego, świadczące 
o jego atrakcyjności dla turystyki. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Podawanie na podstawie mapy cech danego jeziora świadczących o jego atrakcyjności 
dla turystyki. Standard II, 1.1 (P) 

Rozwiązywalność zadania 
45%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Np.: 
− długie, nadające się do żeglugi 
− ma głębokość sprzyjającą żeglowaniu 
− łączy się z innymi jeziorami tworząc szlak żeglowny 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Mylono cechy przyrodnicze z cechami pozaprzyrodniczymi, podając cechy 
zagospodarowania jeziora, np. slipy, przystanie, wypożyczalnie sprzętu wodnego, dużo 
hoteli. 

Komentarz 
Dla większości zdających zadanie okazało się trudne. W odpowiedziach poprawnych 
większość zdających koncentrowała się na cechach jeziora sprzyjających żeglarstwu
i sportom wodnym. Wymieniano także osobliwości położenia jeziora wśród lasów
i urozmaiconej rzeźby. Zadanie wymagało umiejętności czytania mapy. Nieuważni 
wymieniali cechy, których nie można było odczytać z mapy jak np. płaskie plaże, bogactwo 
fauny, dużo ryb. Świadczy to o braku zrozumienia polecenia lub nieuważnym jego czytaniu. 
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Zadanie 7. (2 pkt) 
a) Wykorzystaj mapę i podaj czynnik sprzyjający eutrofizacji Jeziora Łuknajno. 
 
b) Zaznacz poprawne zakończenie zdania. 

Skutkiem procesu eutrofizacji jezior jest 
A. przyspieszenie rozwoju glonów zabarwiających wodę na zielonkawy kolor. 
B. wzrost zawartości tlenu na skutek rozkładu materii organicznej. 
C. wzrost zasolenia wód jeziora. 
D. spowolnienie odkładania osadów na dnie jeziora. 
 

Sprawdzane umiejętności 
a) Wyróżnienie na podstawie mapy czynników sprzyjających eutrofizacji podanego jeziora. 
Standard II, 1e.7 
b) Wykazywanie się znajomością skutków procesu eutrofizacji jezior. Standard I, 2.40 

Rozwiązywalność zadania 
67%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Np.: 
− płytkość jeziora sprzyjająca zarastaniu jeziora 
− ograniczona wymiana wód z innymi zbiornikami. 
b) A. przyspieszenie rozwoju glonów zabarwiających wodę na zielonkawy kolor. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędy wynikały głównie z braku wiedzy. Jako czynnik eutrofizacji podawano np.: 
występowanie strefy ciszy lub obecność rezerwatu. 

Komentarz 
Ponad połowa zdających wykazała się znajomością skutków procesu eutrofizacji. Większą 
trudność sprawiło zastosowanie posiadanej wiedzy tj. odczytanie z mapy czynnika, który 
sprzyja temu procesowi w podanych warunkach miejscowych.  

 
 
Zadanie 8. (1 pkt) 
Wymień na podstawie mapy dwie cechy świadczące o młodoglacjalnej rzeźbie obszaru 
przedstawionego na mapie. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się na podstawie mapy znajomością cech obszaru świadczących o jego 
młodoglacjalnym krajobrazie. Standard II, 1e.4 

Rozwiązywalność zadania 
41%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Np.: 
− obecność licznych jezior 
− pagórkowata rzeźba 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Wymieniano najczęściej tylko jedyną z cech. W odpowiedziach błędnych podawano 
np. nizinny krajobraz, mało zróżnicowana rzeźba, dużo bagien, brak gór. 

Komentarz 
Większość zdających nie udzieliła poprawnej odpowiedzi na to polecenie. Trudności 
zdających wynikały z braku znajomości pojęcia krajobraz młodoglacjalny i braku 
umiejętności czytania mapy. 
 
Zadanie 9. (1 pkt) 
Podaj dwa przykłady działań, które powinny być podejmowane w Mazurskim Parku 
Krajobrazowym, aby nie doprowadzić do zniszczenia lub silnego przekształcenia 
unikalnego krajobrazu tego obszaru. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością działań służących zachowaniu walorów środowiska 
przyrodniczego na obszarze parku krajobrazowego. Standard III, 3.1 (P) 

Rozwiązywalność zadania 
64%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Np.: 
− utworzenie w części obszaru parku narodowego 
− rozwój agroturystyki zamiast dużych kompleksów hotelowych 
− monitorowanie liczby turystów w sezonie letnim 
− tworzenie rezerwatów. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędy wynikały głównie z braku umiejętności racjonalnego myślenia. Dotyczyły głównie 
zakazów, np. zakaz wjazdu samochodów osobowych, zakaz wszelkiej działalności 
gospodarczej, choć ta w parkach krajobrazowych w rzeczywistości jest dozwolona 
z pewnymi ograniczeniami.  

Komentarz 
Zadanie nie sprawiło większych trudności. Na ogół wskazywano w odpowiedziach 
pożądane dla stanu środowiska realne działania związane z turystyką lub gospodarowaniem 
przez samorządy lokalne. 

 
Zadanie 10. (2 pkt) 
Oblicz wysokość górowania Słońca nad horyzontem Warszawy (52ºN, 21ºE) w dniach 
22 czerwca i 22 grudnia. Zapisz obliczenia. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Obliczanie wysokości Słońca nad horyzontem Warszawy w podane dni w roku. 
Standard II, 1.6b 

Rozwiązywalność zadania 
44%  
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających  
22 czerwca 22 grudnia 
h = 90º – φ + 23º27′ 
h = 90º – 52º + 23º 27′ 
h = 61º27′ 

h = 90º – φ – 23º27′ 
h = 90º – 52º – 23º 27′ 
h = 14º33′ 

W zadaniu podano szerokość geograficzną miejsca obserwacji: Warszawa (52ºN) i daty 
(22.06 i 22.12), dla których należało podać deklinację Słońca. Dla daty 22.06 za poprawne 
uznawano podawane w podręcznikach przybliżone wartości deklinacji Słońca: +23º27′, 
+23,º5 a także zapisy: +23,5º, +23,º4, +23,4º. Pozostałe wartości deklinacji dla 22.12: 
(–23º27′), (–23,º5) lub zapisane jako (–23,5º), (–23,º4), (–23,4º). Wstawiając te dane 
do wzoru na wysokość górowania Słońca można było otrzymać następujące wyniki:  
22 czerwca  

Wartość deklinacji Wysokość Słońca 
+23º27′ +61º27′ 
+23,º5 (+23,5º)  +61,º5 (+61,5º)  
+23,º4 (+23,4º)  +61,º4 (+61,4º)  

22 grudnia  
Wartość deklinacji Wysokość Słońca 
–23º27′ +14º33′  
–23,º5 (-23,5º)  +14,º5 (+14,5º)  
–23,º4 (-23,4º)  +14,º6 (+14,6º)  

  
Różne liczby, będące poprawnymi wynikami są spowodowane przyjmowaniem różnych 
wartości deklinacji. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędnie zapisywano wzory do obliczeń wysokości górowania Słońca lub zamiast szerokości 
geograficznej podstawiano do wzorów wartość długości geograficznej. Przy poprawnych 
wzorach zdarzały się błędy wynikające z niepoprawnych przeliczeń kątowej miary 
w stopniach na minuty. 

Komentarz 
Zadanie wskazuje, że ta podstawowa umiejętność z zakresu astronomicznych podstaw 
geografii jest na lekcjach ćwiczona; niestety niektórzy wykonywali ją bez zrozumienia, 
czego przykładem jest interpretowanie wyniku końcowego jako wartości szerokości 
geograficznej. Świadczy o tym błędny zapis wysokości górowania Słońca, np. 61º 27’N. 

 
Zadanie 11. (2 pkt) 
a) Wymień w kolejności od Słońca nazwy planet typu ziemskiego. 
 
b) Podaj dwie różnice między planetami typu ziemskiego a pozostałymi planetami 

w Układzie Słonecznym. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazywanie się znajomością planet typu ziemskiego oraz porównywanie planet typu 
ziemskiego z pozostałymi planetami w Układzie Słonecznym. Standard I, 2.2/4 

Rozwiązywalność zadania 
43%  



Geografia 

 230

 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Merkury, Wenus, Ziemia, Mars 
b) Różnią się cechami, np.: 
− planety ziemskie położone są bliżej Słońca 
− planety ziemskie w porównaniu z pozostałymi charakteryzują się większą gęstością. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Pomijano planetę Mars lub wymieniano więcej niż cztery planety typu ziemskiego. Zamiast 
różnic podawano ogólnie: gęstość lub wielkość, nie formułując istoty różnicy. 

Komentarz 
W standardach wymagań egzaminacyjnych określono, że zdający potrafi: porównać budowę 
Ziemi i innych planet grupy ziemskiej oraz planet olbrzymich, przedstawić i wyjaśnić 
budowę Układu Słonecznego. Treść zadania ściśle odzwierciedlała zapisy wymagań, stąd 
rozwiązywalność zadania wskazuje, że zdający nie dość uważnie zapoznają się 
z wymaganiami egzaminacyjnymi, traktując je jedynie jako ogólny zapis 1. 

 
Zadanie 12. (2 pkt)  
Fotografia przedstawia fragment wybrzeża zachodniej Francji. 
 

 
 

 
a) Wymień nazwy elementów budowy wybrzeża wysokiego oznaczonych na fotografii 

literami A i B. 
b) Podaj nazwę procesu, który doprowadził do utworzenia elementu wybrzeża oznaczonego 

na fotografii literą A. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością budowy wybrzeża wysokiego oraz nazwy procesu, który 
doprowadził do wytworzenia jednego z elementów. Standard I, 1.6 (P) 

                                                 
1 Zasady pracy z Informatorem maturalnym zawierającym między innymi standardy wymagań egzaminacyjnych 
omówiono szczegółowo w publikacji CKE „ Biuletyn maturalny GEOGRAFIA”. 

A 

B 
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Rozwiązywalność zadania 
54%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) A – klif (faleza) 
    B – platforma abrazyjna 
b) Proces: abrazja  

Najczęściej powtarzające się błędy 
Element A budowy wybrzeża najczęściej utożsamiano z niszą abrazyjną, która powstaje 
u podnóża klifu. Element B nazywano wydmą, kosą, laguną, wyspą lub szelfem. Zamiast 
nazwy procesu podawano jego skutki, np. cofanie się brzegu lub próbowano opisać proces 
powstawania klifu.  

Komentarz 
Zadanie dla większości nie było trudne ale część zdających nie potrafiła określić elementów 
budowy wybrzeża wysokiego i podać nazwy procesu, który doprowadził do ich utworzenia. 
Błędy wynikały z braku wiedzy lub niezrozumienia pojęcia „proces, element budowy”. 
Różnorodność błędów świadczy o niskim poziomie wiedzy na temat budującej i niszczącej 
działalności morza, która uwidacznia się także na dobrze znanym większości polskim 
wybrzeżu. 

 
Zadanie 13. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu płyt litosfery. 

 
Przyporządkuj obszarom oznaczonym na mapie literami A i B po dwa zjawiska 
lub procesy geologiczne, dobierając je z wymienionych poniżej. 

1. Powstawanie głębokiej szczeliny, wzdłuż której wylewa się lawa bazaltowa 
zastygająca na krawędziach płyt. 

2. Podsuwanie się jednej płyty litosfery pod drugą i wtapianie się jej w płaszcz. 
3. Powstawanie rowów oceanicznych na skutek zstępujących prądów konwekcyjnych. 
4. Odtwarzanie się skorupy oceanicznej w strefie ryftu. 
5. Zderzanie się kontynentalnych płyt litosfery. 
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Obszar na mapie Zjawiska lub procesy geologiczne (wpisz numery) 
A  

B  

 
Sprawdzane umiejętności 
Przyporządkowywanie wskazanym na mapie obszarom procesów zachodzących 
na krawędziach płyt litosfery. Standard II, 1c.2 

Rozwiązywalność zadania 
64%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
A: 1, 4 
B: 2, 3 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Mylono powstawanie szczelin ryftowych z rowami oceanicznymi, przyporządkowując 
strefie ryftu cechę 3. 

Komentarz 
Zadanie służyło sprawdzeniu rozumienia procesów tektonicznych zachodzących 
na krawędziach płyt litosfery. Zdający musiał posiadaną wiedzę zastosować do wskazanych 
na mapie obszarów i zdający, którzy przyswoili sobie podstawy teorii tektoniki płyt dobrze 
radzili sobie z tym zadaniem. Odpowiedzi błędne świadczą o niezrozumieniu mechanizmu 
ruchu płyt litosfery i jego konsekwencji oraz o braku umiejętności czytania materiału 
źródłowego. 

 
 
Zadanie 14. (1 pkt) 
Zaznacz metodę, która służy do określania wieku względnego skał i zdarzeń 
geologicznych na Ziemi. 

Metody: 
A. Izotopowa 238U 
B. Paleontologiczna 
C. Dendrochronologiczna 
D. Izotopowa 14C 

 

Sprawdzane umiejętności 
Wykazywanie się znajomością metod określania wieku względnego skał i zdarzeń 
geologicznych. Standard I, 2.23 

Rozwiązywalność zadania 
49%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
B. Paleontologiczna 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Wskazywano wszystkie dystraktory. Stosunkowo często wybierano błędną odpowiedź – 
metodę dendrochronologiczną. 
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Komentarz 
Zadanie było skorelowane w teście z zadaniem 15. W zadaniach tych sprawdzano 
znajomość i rozumienie metod badania wieku skał i zdarzeń geologicznych. Umiejętność 
ta należy do podstawowych z zakresu geologii historycznej. Zdający, którzy posiadali 
rzeczywistą wiedzę z tego zakresu poprawnie odpowiadali na oba zadania. 

 
Zadanie 15. (1 pkt) 
Wymień metodę określania wieku bezwzględnego zdarzeń geologicznych, którą należy 
zastosować, aby zbadać wiek powstania oraz wiek zaniku obecnie zarośniętej misy 
jeziornej na Pojezierzu Mazurskim. 
Nazwę metody wybierz spośród podanych w zadaniu 14. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się umiejętnością zastosowania metody badań wieku bezwzględnego. Standard 
II, 1a.1 

Rozwiązywalność zadania 
26%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
D. 14C 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Wybierano metody służące do określania zdarzeń, które zaszły w znacznie bardziej 
odległym wymiarze czasu jak metoda izotopowa 238U lub błędnie wskazywano na metodę 
wieku względnego podaną w zadaniu – metodę paleontologiczną. 

Komentarz 
Zadanie było skorelowane w teście z zadaniem 14., w którym sprawdzano znajomość metod 
badania wieku zdarzeń geologicznych i skał. Zadanie 15. pozwalało sprawdzić umiejętność 
zastosowania tej wiedzy. Okazało się trudne. Połowa zdających wykazała się znajomością 
metod określania wieku względnego skał i zdarzeń geologicznych, a zaledwie jedna czwarta 
potrafiła tę wiedzę zastosować. 

 
 
Zadanie 16. (2 pkt) 
Przyporządkuj danym klimatycznym w tabeli nazwy następujących stacji 
meteorologicznych: Białystok, Nowy Targ, Poznań, Świnoujście. 
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Miesiące Nazwa 
stacji 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Rok

T –1,4 –0,5 3,0 8,0 13,8 17,1 19,2 17,7 13,5 8,6 3,3 0,0 8,5 
 

O 35 26 32 39 53 49 76 56 46 32 35 38 517 

T –0,6 –0,1 2,5 6,6 11,4 15,2 17,7 16,7 13,8 8,7 3,9 0,9 8,0 
 

O 49 35 39 43 47 55 78 76 51 54 46 55 628 

T –5,2 –4,7 0,1 5,9 11,7 14,3 15,9 14,7 11,3 6,2 0,6 –3,0 5,6 
 

O 52 45 45 60 83 111 136 112 72 54 47 47 864 

T –4,1 –3,2 0,7 6,7 13,3 16,5 18,4 16,7 12,6 7,0 1,4 –2,4 7,0 
 

O 30 24 27 37 46 64 80 67 37 37 37 36 522 
 
T – średnia temperatura powietrza w ºC 
O – opady atmosferyczne w mm 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazywanie się znajomością cech klimatu Polski oraz jego zróżnicowania regionalnego. 
Standard II, 1c.2 

Rozwiązywalność zadania 
50%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Od góry w kolejności: 
Poznań 
Świnoujście 
Nowy Targ 
Białystok 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Stosunkowo często przyporządkowywano dane klimatyczne Nowego Targu do Białegostoku 
pomimo znaczącej różnicy w wielkości rocznych sum opadów. 

Komentarz 
Zdający, którzy zastanowili się nad indywidualnością klimatyczną każdej ze stacji nie mieli 
problemów z rozwiązaniem zadania. Np. cechą wyróżniającą Nowy Targ powinna być niska 
średnia temperatura powietrza w miesiącach zimowych oraz wysoka suma rocznych opadów 
atmosferycznych z racji wysokości nad poziomem morza. Białystok poddawany wpływom 
mas powietrza kontynentalnego charakteryzuje mroźna zima, ale też dużo wyższa średnia 
temperatura powietrza w miesiącach lata niż w Nowym Targu. 
Większość zdających wiedziała natomiast, że w miejscowościach położonych w zachodniej 
Polsce średnia roczna i średnie miesięczne temperatury powietrza są wyższe 
niż w miejscowościach znajdujących się we wschodniej części kraju lub na obszarach 
górskich. 
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Zadanie 17. (2 pkt) 
Wykres przedstawia zawartość w atmosferze ziemskiej wybranego składnika gazowego. 
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Liczba cząsteczek w 1 cm3 powietrza 
 

 
a) Podaj nazwę składnika gazowego, którego zawartość w atmosferze przedstawiono 

na wykresie. Nazwę składnika dobierz z podanych poniżej.  
 

dwutlenek siarki,   para wodna,   ozon,   dwutlenek węgla 
 

b) Podaj nazwę warstwy atmosfery, w której występuje największa koncentracja tego 
składnika. 

 

Sprawdzane umiejętności 
Wykorzystanie dostarczonych informacji do wyróżnienia nazwy składnika gazowego 
atmosfery oraz nazwy warstwy atmosfery, w której składnik ten się koncentruje. 
Standard II, 1f.7 

Rozwiązywalność zadania 
50%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) ozon 
b) stratosfera (ozonosfera) 

Najczęściej powtarzające się błędy 
W odpowiedziach do polecenia a) zdający wybierali zamiast ozonu najczęściej parę wodną 
i dwutlenek węgla. 
Odpowiadając na polecenie b) zdający wpisywali najczęściej troposferę i mezosferę. 
Troposferę podawali najczęściej ci zdający, którzy w poleceniu a) błędnie wskazywali 
na parę wodną. Podawano także nazwy warstw atmosfery: powietrze, egzosfera, hydrosfera.
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Komentarz 
W rozwiązaniu polecenia a) i b) istotną rolę powinien spełnić rysunek. Nieuzasadniony 
byłby na wysokości dwudziestu kilku kilometrów nagły wzrost zawartości pary wodnej, 
którą najczęściej wskazywano wśród odpowiedzi błędnych. Warstwę atmosfery, w której 
występuje największa koncentracja danego składnika także należało odczytać z rysunku 
według osi pionowej oznaczającej wysokość nad poziomem morza. Zadanie było łatwe 
dla zdających, którzy właściwie wykorzystali materiał źródłowy i znali układ warstw 
atmosfery zmieniających się wraz z wysokością nad poziomem morza. Taką wiedzą 
wykazała się blisko połowa wszystkich zdających. 

 
Zadanie 18. (2 pkt) 
Przyporządkuj każdemu ze skutków działalności rzeki odpowiedni proces, który 
bezpośrednio doprowadza do jego powstania.  
 

Skutek: Proces: 
A. stożek napływowy 
B. meander 
C. dolina V-kształtna 
D. kaptaż 

1. erozja boczna i akumulacja 
2. erozja wgłębna 
3. erozja wsteczna 
4. transport 
5. akumulacja 

 
A. .............................   B. .............................   C. .............................   D. ............................. 

 
Sprawdzane umiejętności 
Przyporządkowywanie skutkom danego czynnika rzeźbotwórczego procesu, który 
doprowadza do ich powstania. Standard I, 1.5 (P) 

Rozwiązywalność zadania 
62%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
A5, B1, C2, D3 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Największą trudność sprawił zdającym kaptaż jako skutek erozji wstecznej. Proces ten 
przyporządkowywano także stożkowi napływowemu, który już nazwą powinien sugerować 
proces akumulacji. 
W niektórych pracach, wbrew poleceniu, podawano więcej niż jeden proces odpowiedzialny 
za powstanie danej formy. 

Komentarz 
Po raz kolejny zdającym sprawiają trudność podstawowe procesy rzeźbotwórcze, 
a zwłaszcza rozróżnienie erozji i akumulacji. Definiowanie i rozumienie tych procesów 
sprawdzano jak dotąd w każdym z egzaminów maturalnych z geografii. 
Zadaniem sprawdzano opanowanie treści dotyczących działalności rzeki. Najlepiej wypadły 
te elementy zadania, które odnosiły się do form terenu – doliny V-kształtnej i meandru. 

 



Geografia 

 237

Zadanie 19. (1 pkt) 
Układ sieci rzecznej w Polsce cechuje asymetria dorzeczy dwóch największych rzek, a sieć 
rzeczna na obszarze nizin Polski wykazuje układ zarówno południkowy, jak 
i równoleżnikowy. 
Zaznacz dwa czynniki, które wpłynęły na opisany układ sieci rzecznej na nizinach 
Polski. 

A. Pochylenie obszaru Polski z SE ku NW. 
B. Obecność kanałów i rowów melioracyjnych. 
C. Eksploatacja złóż surowców mineralnych. 
D. Występowanie wału i niecek tektonicznych. 
E. Zbliżony do równoleżnikowego przebieg pradolin. 

 

Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością czynników, które wpłynęły na układ sieci rzecznej Polski. 
Standard I, 2.36 

Rozwiązywalność zadania 
47%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
A. Pochylenie obszaru Polski z SE ku NW. 
E. Zbliżony do równoleżnikowego przebieg pradolin. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej wybieranym dystraktorem był punkt D. Występowanie wału i niecek 
tektonicznych. Zdający, którzy wybierali ten czynnik, zaznaczali go zazwyczaj w parze 
z poprawnym A. (pochylenie obszaru Polski z SE ku NW). Część zdających, zapewne 
nieuważnie czytając polecenie, zaznaczała tylko jeden czynnik (przeważne A lub D). 

Komentarz 
Zdający doszukiwali się związku układu sieci rzecznej z występowaniem wału i niecek 
tektonicznych zapominając m.in. o tym, że wał tektoniczny nie ujawnia się na powierzchni 
w rzeźbie Polski a niecki sprzyjają dośrodkowemu układowi sieci rzecznej, 
jak to uwidacznia się np. na Nizinie Mazowieckiej. 

 
 
Zadanie 20. (2 pkt) 
Polska jest krajem o małych zasobach wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. 
Działalność człowieka może prowadzić do zmniejszenia zasobów wody, ale może także 
przynosić skutki pozytywne. 
Zaproponuj trzy możliwe do realizacji działania, które powinny być stosowane w Polsce 
w celu powiększenia lub odtwarzania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Proponowanie możliwych do realizacji działań służących zwiększeniu zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych Polski. Standard III, 3.2 (P) 

Rozwiązywalność zadania 
63%  
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− budowa zbiorników retencyjnych 
− budowa oczyszczalni ścieków 
− oszczędne gospodarowanie wodą w gospodarstwach domowych i zakładach 

przemysłowych 
− zalesienie, ograniczanie wylesiania 
− stosowanie zamkniętych obiegów wody 
− edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania wodą 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Największą trudność sprawiła zdającym umiejętność sformułowania logicznej odpowiedzi. 
Podawano stwierdzenia ogólnikowe, niejednoznaczne, niedbale formułowane lub 
pozbawione sensu, np.: likwidacja przemysłu, zakładanie filtrów na kominy, regulacja rzek. 

Komentarz 
Wśród odpowiedzi poprawnych przeważały działania zgodne z racjonalną gospodarką. 
Trudność sprawiło zdającym formułowanie „działania” jako podjętej czynności.
Z odpowiedzi np. zbiorniki retencyjne nie wynikało, o jakie działanie chodzi, czy zbiorniki 
retencyjne powinny być budowane czy też likwidowane. 
Zdający najczęściej stereotypowo kojarzą problem dotyczący wody z problemem ich 
czystości a nie z zasobami wód, stąd wiele odpowiedzi dotyczyło wyłącznie sposobów 
przywracania czystości wodom. Było to ujęcie jednostronne. 

 
Zadanie 21. (2 pkt) 
Za przyczynę globalnego ocieplenia uznaje się wzrost zawartości w powietrzu gazów 
cieplarnianych. 
Wymień trzy rozwiązania, służące ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych 
do atmosfery. 
Sprawdzane umiejętności 
Proponowanie rozwiązań podejmowanych w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
Standard III, 2c (P) 

Rozwiązywalność zadania 
79%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii 
− kontrola i ograniczenie wypalania lasów tropikalnych 
− zaostrzenie norm emisji gazów cieplarnianych 
− zmniejszenie zużycia węgla kamiennego i paliw kopalnych 
− popularyzacja ekologicznych środków transportu i transportu zbiorowego, zamiast 

indywidualnego środka transportu jakim jest samochód. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zapożyczano z polecenia sformułowanie: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
i podawano to jako jedną z odpowiedzi. Dość powszechne było przekonanie, że emisję 
gazów cieplarnianych ograniczy wprowadzenie benzyny bezołowiowej lub ograniczenie 
rozwoju gospodarczego bądź budowanie oczyszczalni ścieków. 
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Komentarz 
Większość poprawnych odpowiedzi nawiązywała do konieczności wprowadzania nowych 
technologii energooszczędnych i eliminujących emisję zwłaszcza CO2. Ale w wielu 
odpowiedziach zwracano także uwagę na wpływ postaw konsumentów na emisję gazów 
cieplarnianych poprzez ograniczanie zużycie energii, np. wymieniano takie rozwiązania jak: 
kupowanie żarówek energooszczędnych, ocieplanie budynków mieszkalnych czy poprawa 
komunikacji w mieście, aby zachęcać do korzystania z komunikacji miejskiej i rowerów 
zamiast z samochodów osobowych, kupowanie towarów wielokrotnego użytku, wyłączanie 
stand-by w telewizorach, korzystanie z prysznica, aby zużyć mniej wody i energii na jej 
ogrzewanie. Rozwiązywalność zadania świadczy o dobrej orientacji zdających w jednym 
z globalnych problemów współczesnego świata. 

 
Zadanie 22. (2 pkt) 
Duże miasta odznaczają się wyższą temperaturą w porównaniu z obszarami podmiejskimi. 
Zjawisko to nazywane „miejską wyspą ciepła” ilustruje na przykładzie Warszawy poniższy 
rysunek. 

Izotermy średniej rocznej temperatury powietrza w Warszawie dla lat 1961-1980. 
 

 
 
a) Podaj dwie przyczyny powstawania „miejskiej wyspy ciepła”. 
b) Konsekwencją „miejskiej wyspy ciepła” oraz emisji zanieczyszczeń powietrza jest 
ukształtowanie się lokalnego klimatu miasta. 
Skreśl w nawiasach określenia błędne, aby cechy klimatu miasta były prawdziwe. 
Klimat miasta w porównaniu terenami podmiejskimi odznacza się cechami: 
– (wyższymi / niższymi) sumami opadów atmosferycznych 
– bryzą miejską, która wieje (od centrum / ku centrum) miasta. 
 



Geografia 

 240

Sprawdzane umiejętności 
Wykazywanie się znajomością cech klimatu miasta. Standard I, 2.27 

Rozwiązywalność zadania 
58%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) 
− emisja zanieczyszczeń i ciepła z samochodów i zakładów przemysłowych 
− emisja ciepła z budynków 
− duża koncentracja ludności korzystających z urządzeń elektrycznych 
− niewielka ilość terenów zielonych 
− gęsta, wysoka zabudowa utrudnia przewietrzanie miasta. 
b) 
niższymi 
od centrum 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędy najczęściej popełniano w pkt. b), zwłaszcza w określaniu kierunku bryzy miejskiej. 

Komentarz 
W zadaniu problemem stała się nie tyle odpowiedź, co sposób jej udzielenia. Zdający
powinien skreślić w nawiasach określenie błędne, tymczasem często po niedbałym
przeczytaniu polecenia stosowano tu inne niejednoznaczne sposoby zaznaczeń jak 
np. otaczanie kołem, podkreślanie, nawiasy. W odpowiedziach wystąpiło także wiele 
skreśleń, co wskazuje, że często były one udzielane bez przemyśleń, pochopnie. 
W poleceniu a) często podawano skutki zamiast przyczyn.  

 
Zadanie 23. (2 pkt) 
Na diagramie zaznaczono procentowy udział wyznawców głównych religii na świecie. 
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Uzupełnij legendę diagramu, wpisując w wyznaczone miejsca nazwy religii, które 
dobierz z podanych poniżej. 

hinduizm,   islam,   judaizm,   chrześcijaństwo 

 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazywanie się znajomością cech wielkich religii na świecie. Standard I, 3a.5 

Rozwiązywalność zadania 
55%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
1 – chrześcijaństwo 
2 – islam 
3 – hinduizm 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej hinduizm był mylony z judaizmem a największą liczbę wyznawców 
przypisywano islamowi. 

Komentarz 
Część zdających prawdopodobnie utożsamiała religię chrześcijańską wyłącznie z jej 
odłamem – katolicyzmem i stąd na pierwszym miejscu pod względem udziału wyznawców 
wpisywano błędnie islam o mniejszej liczbie wyznawców w porównaniu z religią 
chrześcijańską. 

 
Zadanie 24. (2 pkt) 
Jednym z czynników sprzyjających zaludnianiu obszarów Ziemi jest nadmorskie położenie. 
Na świecie ponad połowa ludności mieszka w pasie 200 km od wybrzeża, który stanowi 
zaledwie 21% powierzchni zamieszkałych kontynentów. 
Uzasadnij, podając dwa argumenty, przyczyny dużej koncentracji ludności 
na wybrzeżach morskich. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Uzasadnianie dużej koncentracji ludności świata na wybrzeżach morskich. 
Standard III, 1.1 (P) 

Rozwiązywalność zadania 
84%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
− łagodny klimat sprzyjający rozwojowi rolnictwa  
− możliwość połowu ryb morskich oraz rozwój marikultury dających ludności źródło 

pożywienia 
− rozwój komunikacji morskiej i handlu i związana z tym rozbudowa portów morskich 
− atrakcyjność krajobrazu nadmorskiego i morskiego klimatu sprzyjających rozwojowi 

turystyki i wypoczynku. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędy wynikały z niejednoznacznych odpowiedzi i skrótów myślowych, np. atrakcyjność 
wybrzeża, klimat, względy turystyczne, lepsze warunki życia lub błędnego przekonania, 
np. o bogatych zasobach surowców mineralnych występujących na wybrzeżach. 
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Komentarz 
Niektórzy zdający nie zrozumieli na czym polega „uzasadnienie” odpowiedzi i ograniczali 
się do krótkich, mało przekonujących argumentów. Zwracała uwagę banalność 
i lakoniczność ich odpowiedzi na pytanie o podstawowe zagadnienie geograficzne, jakim 
jest zróżnicowane rozmieszczenie ludności na świecie.  

 
Zadanie 25. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono ludność Polski według województw w 2000 r. oraz prognozę zmian 
liczby ludności do roku 2030. 

 
Przyporządkuj do podanych w tabelach przyczyn zmian liczby ludności po dwa spośród 
wymienionych województw. 

dolnośląskie,   podkarpackie,   świętokrzyskie,   podlaskie,   małopolskie, 
warmińsko-mazurskie 

Województwa o przewidywanym spadku liczby ludności 

 
Województwa o przewidywanym wzroście liczby ludności 

 

Przyczyna zmniejszania się liczby ludności Województwa 
Upadek tradycyjnych gałęzi przemysłu, 
niedostateczne tempo inwestycji gospodarczych, 
ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji.

 

Przyczyna wzrostu liczby ludności Województwa 
Duży na tle kraju przyrost naturalny tradycyjnych 
społeczności wiejskich. 
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Sprawdzane umiejętności 
Przyporządkowywanie podanym województwom Polski przyczyn zmian ich liczby ludności. 
Standard II, 1d.3 

Rozwiązywalność zadania 
76%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Spadek liczby ludności: 
− dolnośląskie, świętokrzyskie  
Wzrost liczby ludności: 
− małopolskie, podkarpackie 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Nieuważni wymieniali województwa spoza podanych do wyboru lub podawali więcej niż 
po dwa województwa. 

Komentarz 
Zadanie wymagało uważnej analizy mapy. Na ogół zadanie rozwiązywano poprawnie. 
Przyczyną błędów był pośpiech i niedbałość w czytaniu polecenia. 

 
Zadanie 26. (2 pkt) 
Wykresy przedstawiają strukturę pracujących w gospodarce w wybranych czterech 
województwach Polski w 2006 roku. 
Wpisz obok wykresów oznaczonych numerami od 1 do 4 nazwy podanych województw. 

lubelskie,   mazowieckie,   warmińsko-mazurskie,   wielkopolskie 

 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się na podstawie dostarczonych informacji znajomością uwarunkowań 
zróżnicowania struktury zatrudnienia ludności Polski. Standard II, 1.2 (P) 

0 20 40 60 80 100
Pracujący w % ogółem

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołówstwo, rybactwo przemysł i budownictwo usługi 

 
 

1. ....................................... 

2. ....................................... 

3. ....................................... 

4. ....................................... 

Polska 
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Rozwiązywalność zadania 
30%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Od góry: 
warmińsko-mazurskie 
wielkopolskie 
mazowieckie 
lubelskie 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej błędnie wskazywano województwo warmińsko-mazurskie i wielkopolskie. 

Komentarz 
Zadanie okazało się trudne dla większości zdających. Na ogół przyznawano za to zadanie 
tylko 1 pkt. Zadanie wymagało od zdających uważnej analizy wykresów. Bez większych 
problemów wskazywano poprawnie woj. mazowieckie ze względu na największy udział 
zatrudnionych w usługach oraz woj. lubelskie wyróżniające się wielkością pracujących
w rolnictwie. W przypadku woj. wielkopolskiego na ogół nie dostrzegano większego udziału 
pracujących w przemyśle w porównaniu z woj. warmińsko-mazurskim. W przypadku zadań 
nietypowych, bardziej złożonych maturzyści nie radzą sobie z analizą zadania, którą 
powinni przeprowadzić przed udzieleniem odpowiedzi. 

 
Zadanie 27. (2 pkt) 
Przyporządkuj podanym surowcom mineralnym wybrane obszary ich eksploatacji. 
 
 1. Zagłębie Appalaskie, Zagłębie Donieckie, Nizina Chińska 
A. gaz ziemny  

B. ropa naftowa 
2. basen Zatoki Gwinejskiej, basen Jez. Maracaibo, Zatoka 

Meksykańska 
 

C. węgiel kamienny 
 

3. Nadrenia, Zagłębie Podmoskiewskie, Sudety 

D. węgiel brunatny 
 

4. Ziemia Arnhema w Australii, Masyw Centralny we Francji, 
rejon Jez. Huron i Athabaska 

 

 5. południowy Ural, Półwysep Jamał, szelf Morza Północnego 
u wybrzeży Holandii 

 
A. .................   B. .................   C. .................   D. ................. 

 
Sprawdzane umiejętności 
Przyporządkowywanie danym surowcom mineralnym obszarów ich eksploatacji na świecie. 
Standard I, 3b.2 

Rozwiązywalność zadania 
49%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
A – 5, B – 2, C – 1, D – 3 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędy dotyczyły głównie wskazania obszarów eksploatacji węgla brunatnego i gazu 
ziemnego. 
Komentarz 
Większość zdających wykazała dobrą orientację w regionach eksploatacji ropy naftowej
i węgla kamiennego. Jednak w większości za to zadanie zdający otrzymywali tylko 1 pkt. 
Trudnością okazała się znajomość obszarów eksploatacji pozostałych głównych surowców 
energetycznych świata: gazu ziemnego i węgla brunatnego. Nie zapamiętano m.in., 
że gazociąg z Płw. Jamał przechodzący także przez terytorium Polski, jest jedną 
z największych europejskich inwestycji energetycznych końca XX wieku, a węgiel brunatny 
jest obecnie najważniejszym surowcem energetycznym eksploatowanym w Sudetach. Wielu 
zdających geografię na poziomie rozszerzonym takiej wiedzy nie posiadało. 

 
Zadanie 28. (2 pkt) 
Mapa przedstawia rozmieszczenie głównych jednostek tektonicznych Polski. 
 

 
 

a) Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego z podanych surowców nazwę jednostki 
tektonicznej, na obszarze której dany surowiec jest eksploatowany. Nazwy jednostek 
dobierz z podanych. 

niecka brzeżna,   zapadlisko przedkarpackie,   monoklina przedsudecka, 
zapadlisko śląsko-krakowskie 

b) Podaj numery, którymi jednostki te oznaczono na mapie.  
 

Surowiec mineralny Nazwa jednostki tektonicznej Numer jednostki  
na mapie 

Rudy miedzi    

Siarka    

 



Geografia 

 246

Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się na podstawie dostarczonych informacji znajomością budowy geologicznej 
Polski. Standard I, 2.22 

Rozwiązywalność zadania 
34%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Rudy miedzi 
− monoklina przedsudecka – 13 
Siarka 
− zapadlisko przedkarpackie – 16 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający wykazywali się brakiem umiejętności lokalizowania jednostek tektonicznych 
na mapie lub brakiem znajomości występowania podstawowych surowców mineralnych 
Polski. 

Komentarz 
Słabością wielu zdających jest orientacja na mapie. Wpisując do tabeli prawidłowe nazwy 
jednostek tektonicznych, wielu zdających nie potrafiło zlokalizować ich występowania 
na mapie.  

 
Zadanie 29. (2 pkt) 
Tabela przedstawia cechy rolnictwa wybranych krajów świata w latach 2002-2004. 

 
a) Na podstawie tabeli podaj przykład kraju, który prowadzi ekstensywną gospodarkę 

rolną.  
 
b) Przedstaw dwa argumenty potwierdzające ekstensywny typ rolnictwa w wybranym 

przez Ciebie kraju. 

Kraj 

Powierzchnia 
użytków 
rolnych  

w ha  
na  

1 mieszkańca  

Ludność 
aktywna 

zawodowo  
w rolnictwie  
w % ogółu 

ludności 

Zużycie 
nawozów 

sztucznych  
w kg na 1 ha 

użytków 
rolnych 

Plony pszenicy 
w dt/ha 

Grunty 
orne  
na  

1 ciągnik 
w ha 

Australia 22,7 2,2 4,0 17,0 153 

Chiny 0,43 38,6 66,5 42,0 154 

Dania 0,50 1,7 161,2 71,4 18,5 

Kanada 2,18 1,1 37,7 26,2 62,3 

Niemcy 0,21 1,0 162,7 81,7 12,5 

Świat 0,81 21,1 28,2 29,4  52,6 
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Sprawdzane umiejętności 
Wykorzystywanie informacji pozyskanych z tabeli do klasyfikowania typów rolnictwa.  
Standard II, 1c.2 

Rozwiązywalność zadania 
57%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Odpowiedzi poprawne, najczęściej Australia, rzadziej Kanada 
b) 
− duże powierzchnie użytków rolnych przypadające na 1 mieszkańca 
− małe zużycie nawozów sztucznych na 1ha 
− niskie plony z 1ha 
− mały odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie 
− duża powierzchnia gruntów przypadająca na 1 ciągnik 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Chiny, Niemcy, Dania. Niektórzy nieuważnie czytając polecenie udzielali odpowiedzi tak, 
jakby odnosiło się ono do rolnictwa intensywnego. Często pomimo poprawnego wyboru 
państwa przedstawiano błędne argumenty. 

Komentarz 
Większość zdających udzieliła poprawnej odpowiedzi. Nieliczne błędy wynikały 
z nieznajomości cech rolnictwa intensywnego i ekstensywnego i przy braku podstawowej 
wiedzy materiał źródłowy podany w tabeli nie ułatwił rozwiązania zadania.  

 
Zadanie 30. (2 pkt) 
Diagram ilustruje strukturę zasiewów zbóż na świecie w latach 1998-2000. 
 
 
 

 
 

Uzupełnij diagram, wpisując w wyznaczonych miejscach nazwy podanych zbóż. 
jęczmień,   pszenica,   ryż,   żyto 

 

Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się na podstawie dostarczonych informacji znajomością struktury zasiewów 
zbóż na świecie. Standard II, 1c.2 

   Sorgo 6% 

  33% ............................ 

pozostałe 

Kukurydza 21% 

 8% ............................ 

              Owies 2%

       Proso 5%

1% ............................

  23% ............................
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Rozwiązywalność zadania 
38%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
33% pszenica 
23% ryż 
  8% jęczmień 
  1% żyto 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najwięcej błędów zdający popełniali wskazując udział żyta. Zwykle mylono udział tego 
zboża z pszenicą lub jęczmieniem. Mylono także udział w strukturze zasiewów na świecie 
pszenicy i ryżu. 

Komentarz 
Zdający patrząc zapewne z perspektywy Polski znacznie przeceniali udział żyta w strukturze 
zasiewów na świecie, wskazując to zboże na pierwszym lub drugim miejscu. Niedoceniano 
także udziału pszenicy w porównaniu z ryżem, chociaż pszenica uprawiana jest na każdym 
trwale zamieszkałym kontynencie i także w klimatach, w których brak warunków do uprawy 
ryżu. Nie dostrzegano także, że ogólnie na jęczmień istnieje na świecie znacznie większe 
zapotrzebowanie w porównaniu z żytem. 

 
Zadanie 31. (2 pkt) 
Wymień dwie bariery, na jakie napotyka rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce 
oraz dwie korzyści, wynikające z rozwoju tego typu rolnictwa. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się umiejętnością wyróżnienia barier rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce 
oraz korzyści wynikających z rozwoju tego typu rolnictwa. Standard III, 2.3 

Rozwiązywalność zadania 
64%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Bariery: np.: 
− niska świadomość rolników 
− wysokie koszty produkcji 
− niższe plony 
− zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego 
Korzyści, np.: 
− mniej zanieczyszczone środowisko 
− zdrowa żywność 
− wyższe ceny żywności ekologicznej – wzrost dochodów rolników 
− mniejsza chemizacja żywności 
− otwarcie się polskich gospodarstw na rynek UE, gdzie konsumenci są zainteresowani 

żywnością ekologiczną. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający nie mieli większych problemów z udzielaniem odpowiedzi. Błędy dotyczyły 
głównie barier, na jakie napotyka rozwój rolnictwa ekologicznego. Np. podawano argument 
nie można nawozić lub bariera termiczna, wodna lub opady, gleby. Często wymieniano 
tylko po jednej barierze i korzyści. 
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Komentarz 
W zadaniu zdający poprawniej wskazywali korzyści wynikające z rozwoju rolnictwa 
ekologicznego. Najczęściej wskazywano korzyści zdrowotne wynikające z konsumpcji 
ekologicznej żywności. Wiele odpowiedzi zawierało także odniesienia do obecnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej polskiej wsi, np. zauważano, że rolnictwo ekologiczne może być 
szansą na przetrwanie dla małych gospodarstw, polskie gospodarstwa ekologiczne mogą 
otworzyć się na chłonny rynek konsumentów UE, gdyż europejscy konsumenci są ludźmi 
zamożniejszymi niż konsumenci krajowi, rolnictwo ekologiczne jest szansą zatrzymania 
na wsi ludzi młodych, którzy są bardziej otwarci na ekologiczny styl życia, rolnicy mogą 
otrzymywać z budżetu państwa dotacje do upraw ekologicznych. 

 
Zadanie 32. (2 pkt) 
Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy portów specjalizujących się w przeładunkach 
wymienionych w tabeli towarów. 
 

A. Ustka   B. Gdańsk-Port Północny   C. Gdynia   D. Szczecin-Świnoujście  
 

Specjalizacja portów  Port 

węgiel kamienny, ropa naftowa  

węgiel kamienny, rudy metali, surowce chemiczne, zboża  

drobnica, zboża, drewno  
 
Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością wpływu warunków społeczno-gospodarczych na rozwój 
transportu Polski. Standard I, 3b.23 

Rozwiązywalność zadania 
29%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Porty w kolejności od góry: 
B. (Gdańsk-Port Północny) 
D. (Szczecin-Świnoujście) 
C. (Gdynia) 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędny dobór portów, w tym wybór Ustki – największego portu rybackiego na polskim 
wybrzeżu, który należało w zadaniu odrzucić, gdyż nie odpowiadała mu żadna specjalizacja 
spośród podanych w tabeli. 

Komentarz 
Rozwiązanie zadania wymagało szerszej wiedzy z zakresu gospodarki Polski, w tym 
lokalizacji przemysłu, np. należało zauważyć, że Port Północny w Gdańsku posiada terminal 
do odbioru ropy naftowej przetwarzanej m.in. w rafinerii Gdańskiej, importowane drogą 
morską rudy żelaza wykorzystuje huta stali w Szczecinie, a na importowanych drogą morską 
surowcach chemicznych bazują zakłady chemiczne w Policach koło Szczecina. Wielu 
zdających geografię na poziomie rozszerzonym takiej wiedzy nie posiadało. 
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Zadanie 33. (2 pkt) 
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem rządów i samorządów terytorialnych 
w rozwiązywaniu problemów, dotyczących spraw lokalnych i ogólnoświatowych. 
a) Podaj cechę organizacji pozarządowych, która odróżnia ich działalność od innych 

organizacji funkcjonujących na świecie. 
b) Podaj dwie nazwy organizacji pozarządowych, wybierając je spośród podanych 

poniżej. 
ONZ,   Czerwony Krzyż,   FAO,   Greenpeace,   Grupa Wyszehradzka 

Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się znajomością cech organizacji pozarządowych oraz wskazywanie wśród 
podanych organizacji pozarządowych. Standard I, 3d.4 

Rozwiązywalność zadania 
81%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) Np. 
− niezależność od władz publicznych, samorządów 
− działanie nie dla zysku (non profit) 
− działalność na rzecz społeczeństwa 
− oparte na pracy wolontariuszy 
− podejmują głównie działania w dziedzinie pomocy społecznej, ochrony środowiska, 

ratownictwa, praw człowieka, praw konsumentów, edukacji 
b) Czerwony Krzyż, Greenpeace 

Najczęściej powtarzające się błędy 
W podp. b) najczęstszą błędną odpowiedzią było wskazanie ONZ jako organizacji 
pozarządowej. W dalszej kolejności błędnie wskazywano FAO i Grupę Wyszehradzką. 

Komentarz 
Rozwiązywalność zadania wskazuje, że zdający w większości wykazali się znajomością 
zasad działania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz znajomością przykładów 
takich organizacji. Zadanie było dla zdających jednym z łatwiejszych w teście. 

 

Zadanie 34. (2 pkt) 
Na mapie zaznaczono obszary wybranych współczesnych konfliktów zbrojnych i sporów 
terytorialnych. 
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Uzupełnij poniższą tabelę, podając nazwy państw, stanowiących strony konfliktów 
zbrojnych lub sporów terytorialnych oraz litery, którymi oznaczono na mapie obszary 
ich występowania. 

Obszar konfliktu  
lub sporu 

Nazwy krajów stanowiących strony 
konfliktów lub sporów 

Litera  
na mapie 

Kaszmir   
Kuryle   

 

Sprawdzane umiejętności 
Wykazanie się na podstawie dostarczonych informacji znajomością konfliktów zbrojnych 
oraz ich lokalizowaniem na mapie. Standard II,1.1 (P) 

Rozwiązywalność zadania 
34%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Kaszmir – Indie/Pakistan – B 
Kuryle – Rosja/Japonia – A 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Duża grupa zdających nie udzieliła odpowiedzi. Najczęściej powtarzającym się błędem było 
podanie stron konfliktu Korea Pd. / Korea Pn. oraz Argentyna / Wlk. Brytania. Zamiast 
państw uczestniczących w konfliktach podawano grupy państw, organizacje lub nazwy 
wyznawców religijnych, np. wpisywano do tabeli odpowiedzi: państwa ONZ, chrześcijanie, 
muzułmanie. 

Komentarz 
Zdający w wielu przypadkach wykazali się powierzchowną wiedzą o lokalizacji konfliktów 
na świecie, o czym świadczyły poprawnie wymienione strony konfliktów, ale błędne 
lokalizowanie ich na mapie. Część zdających posiadała wiedzę opartą na wyuczonych 
faktach, ale bez umiejętności odniesienia jej do rzeczywistego świata. 

 

Zadanie 35. (2 pkt) 
W latach 1960-1970 w miejscowości Asuan wybudowano na Nilu potężną tamę o wysokości 
111 metrów, która spiętrza w powstałym zbiorniku retencyjnym 160 mld m3 wody. 
Inwestycja stała się dużą pomocą dla regionu, ale spowodowała także negatywne skutki 
zarówno przyrodnicze, jak i gospodarcze, które wystąpiły poniżej tamy w dolinie dolnego 
Nilu oraz powyżej tamy, na południe od Asuanu. 
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Uzupełnij schemat, wpisując w wolne pola numery, którymi oznaczono skutki, jakie 
wystąpiły w dolinie Nilu na obszarach zaznaczonych na mapie literami A i B  
po utworzeniu tamy i sztucznego Zbiornika Nasera. 
 

1. Wzrost ilości akumulowanych aluwiów. 
2. Likwidacja niebezpieczeństwa powodzi. 
3. Konieczność przesiedlenia ludności w związku z nową inwestycją. 
4. Wzrost wilgotności powietrza. 
5. Zmniejszenie ilości transportowanych aluwiów. 
6. Umożliwienie całorocznego kontrolowania nawadniania. 
7. Zasolenie gleb. 
 

 
     OBSZAR A 

 
 
 
 

OBSZAR B 
 
 
 
 
 

 
Sprawdzane umiejętności 
Przewidywanie zmian w środowisku przyrodniczym zachodzących pod wpływem 
działalności człowieka. Standard III, 2.2 

Rozwiązywalność zadania 
75%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
A:  2, 5, 6, 7 
B:  1, 3, 4 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęściej błędnie wpisywano w schemat skutki: 
1. Wzrost akumulowanych aluwiów. 
3. Konieczność przesiedlenia ludności w związku z nową inwestycją. 

Komentarz 
Zdający nie dostrzegali, że wzrost akumulowanych aluwiów następuje w zbiorniku, z czym 
zresztą wiąże się poważny problem szybkiego zarastania użyźnianego w ten sposób 
zbiornika oraz konieczność stosowania nawozów sztucznych w dolinie dolnego Nilu 
zubożonej o żyzne namuły. Skutki wybudowania tamy na Nilu w podręcznikach szkolnych 
rozpatrywane są jako studium przypadku odnoszącego się do inwestycji nadmiernie 
ingerujących w środowisko przyrodnicze. Konsekwencje tych ingerencji ponosi przyroda i 
człowiek, gdyż decyzja o powstaniu zbiornika wymusiła konieczność zalania 
zamieszkanych terenów. 
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PODSUMOWANIE 
Na egzaminie maturalnym z geografii w maju 2008 roku większość zdających 

przystąpiła do egzaminu na poziomie podstawowym. Poziom podstawowy wybrali głównie 
absolwenci liceów profilowanych i techników, a poziom rozszerzony absolwenci liceów 
ogólnokształcących. Wyniki zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym 
wskazują na duże zróżnicowanie poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności geograficznych 
zdających. 

Zdający egzamin w zadowalającym stopniu radzili sobie z zadaniami wymagającymi 
korzystania z informacji (II standard) oraz tworzenia informacji (III standard), a nieco gorzej 
rozwiązywali zadania z zakresu wiadomości i ich rozumienia (I standard). Można zauważyć, 
że zdający w nieco wyższym stopniu opanowali wiadomości z zakresu geografii społeczno-
ekonomicznej niż geografii fizycznej. Kolejny egzamin wskazuje także, że zdający coraz 
lepiej radzą sobie z zadaniami odnoszącymi się do rozpoznawania obiektów na barwnej 
mapie, czytaniem treści mapy z uwzględnieniem jej legendy. Zdający podejmowali się 
rozwiązywania niemal wszystkich zadań, dzięki czemu wielu uzyskało przynajmniej 
cząstkowe punkty za odpowiedź. Zdający egzamin na poziomie rozszerzonym zdecydowanie 
poprawniej formułowali wnioski, uzasadniali odpowiedzi w porównaniu z absolwentami 
przystępującymi do egzaminu na poziomie podstawowym. 

Pod względem treści w kolejnym egzaminie najtrudniejsze okazały się zadania  
z zakresu geografii fizycznej, a zwłaszcza geologii dynamicznej i historycznej oraz z zakresu 
podstaw astronomii. W zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i politycznej nadal 
największą trudność sprawiają zadania odnoszące się do gospodarowania surowcami  
oraz wskazywanie przyczyn i skutków zjawisk społeczno-gospodarczych i to głównie  
za sprawą mylenia skutków z przyczynami. Zdający słabo radzili sobie także z zadaniami 
odnoszącymi się do problemów politycznych na świecie, mieli problemy z lokalizowaniem 
obszarów konfliktów zbrojnych na mapie świata. Trudności zdających z zadaniami 
sprawdzającymi umiejętności za pomocą podstawowego narzędzia jakim jest w geografii 
mapa wskazują, że uczniowie nie posiadają nawyku przyswajania wiedzy o zjawiskach 
i zdarzeniach z jednoczesnym ich umiejscawianiem na mapie. Nadal nieumiejętnie 
wykorzystują mapy tematyczne jako źródło informacji w zadaniach. 

Do najsłabiej opanowanych przez zdających umiejętności należy zaliczyć: 
− rozpoznawanie obiektów lub obszarów na podstawie opisów ich charakterystycznych cech 

oraz wskazywanie ich położenia na mapie, w tym np. krajów, konfliktów zbrojnych, stref 
klimatycznych, gleb i parków narodowych Polski 

− umiejętność opisywania i porównywania obiektów na podstawie mapy, którą w arkuszach 
sprawdzano na przykładzie jezior i cech rzeźby 

− wykazanie związku form rzeźby z czynnikami i procesami rzeźbotwórczymi 
− wykonywanie na podstawie mapy lub danych statystycznych prostych obliczeń, np. 

odległości w terenie, wielkości liczbowej na podstawie udziału procentowego – przy 
czym obliczenia te sprawiały trudności głównie zdającym na poziomie podstawowym 

− wskazywanie cech społeczno-gospodarczych regionów, np. cech struktury zatrudnienia 
w Polsce, rolnictwa na świecie, cech rozmieszczenia surowców mineralnych w Polsce  
i na świecie, w tym surowców energetycznych. 

Egzaminatorzy sprawdzający i oceniający odpowiedzi zdających wskazywali na częste 
udzielanie przez zdających odpowiedzi niezgodnie z poleceniem, z błędami wskazującymi  
na nieuważne czytanie treści zadań, pomijanie informacji zawartych w materiale źródłowym 
posługiwanie się nieporadnym lub potocznym językiem. W przypadku zadań złożonych 
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i nietypowych maturzyści wykazali problemy w rozwiązywaniu zadań już na poziomie 
wstępnej analizy zadań, którą często pomijali, odpowiadając w sposób przypadkowy. 

Przedstawiona analiza merytoryczna odpowiedzi zdających powinna zachęcić 
do kształtowania w szkołach takich umiejętności, jak: 

1. udzielanie odpowiedzi zgodnie z poleceniem i wyłącznie na temat, 
2. zwięzłe i logiczne formułowanie odpowiedzi, 
3. stosowanie właściwej terminologii geograficznej, 
4. interpretacja materiałów źródłowych (tekstów, rysunków, tabel, wykresów, 

schematów), 
5. przetwarzanie podanych danych np. na formę schematu, wykresu, tabeli itp., 
6. czytanie ze zrozumieniem tekstów i wyciąganie wniosków na ich podstawie, 
7. podawanie odpowiednich przykładów ilustrujących omawiane procesy i zjawiska 

w środowisku geograficznym, 
8. rozpoznawanie ważniejszych obiektów na mapach Polski, poszczególnych 

kontynentów i świata. 
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WSTĘP 
 

Egzamin maturalny z matematyki odbył się w całym kraju 14 maja 2008 r. i miał 
formę pisemną. Maturzyści mogli wybrać matematykę jako przedmiot obowiązkowy lub 
dodatkowy.  

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy mogła być zdawana na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym, a jako przedmiot dodatkowy – na poziomie rozszerzonym.  

Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 
egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu 
codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmowały 
zakres wymagań dla poziomu podstawowego. 

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 180 minut i polegał na rozwiązaniu zadań 
egzaminacyjnych wymagających rozwiązania problemów matematycznych. Zadania 
egzaminacyjne obejmowały zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. 

Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% punktów możliwych 
do zdobycia na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym.  

Zdający, którzy wybrali matematykę jako przedmiot dodatkowy, zdawali egzamin 
na poziomie rozszerzonym, rozwiązując ten sam arkusz, co absolwenci zdający przedmiot 
obowiązkowy.  

Na świadectwie wyniki egzaminu zarówno obowiązkowego, jak i dodatkowego 
zostały zapisane w skali procentowej. 
 
 
 

OPIS ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH 
 

Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzały wiadomości i umiejętności 
określone w 3 obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych: 
I. Wiadomości i rozumienie 
II. Korzystanie z informacji 
III. Tworzenie informacji. 
Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych: 
1) pozwalały wykazać się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, definicji  

i twierdzeń oraz umiejętnością ich stosowania podczas rozwiązywania problemów 
matematycznych, 

2) sprawdzały umiejętność analizowania i interpretowania tekstów matematycznych, 
sprawność rozwiązywania zadań, oraz przetwarzania informacji pochodzących z różnych 
źródeł, takich jak tabele, schematy, wykresy, 

3) sprawdzały umiejętność analizowania i rozwiązywania  problemów, argumentowania  
i prowadzenia rozumowania typu matematycznego, podawania opisu matematycznego 
danej sytuacji, dobierania algorytmów do wskazanej sytuacji problemowej i oceniania 
przydatności otrzymanych wyników.  

 
Arkusze egzaminacyjne zostały opracowane dla dwóch poziomów wymagań – podstawowego 
i rozszerzonego. 
Za prawidłowe rozwiązanie zadań z arkuszy dla obu poziomów zdający mógł otrzymać po 
50 punktów. W arkuszu dla poziomu rozszerzonego 30% punktów możliwych do zdobycia 
stanowiły zadania oparte na wiadomościach i umiejętnościach określonych dla poziomu 
podstawowego.  
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Arkusze egzaminacyjne zostały opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl . 
Podczas egzaminu zdający mogli korzystać z Zestawu wybranych wzorów matematycznych, 
kalkulatora prostego, cyrkla oraz linijki. 

Arkusz egzaminacyjny dla poziomu podstawowego 
 
Arkusz egzaminacyjny dla poziomu podstawowego zawierał 12 zadań otwartych. Zadania te 
badały przede wszystkim znajomość i rozumienie podstawowych pojęć matematycznych, 
definicji i twierdzeń oraz umiejętność posługiwania się tą wiedzą w praktyce. Sprawdzały 
umiejętność analizowania i interpretowania problemów matematycznych oraz formułowania 
opisu matematycznego danej sytuacji. 
Tematyka zadań egzaminacyjnych w tym arkuszu obejmowała większość treści z podstawy 
programowej. Najliczniej były reprezentowane zadania dotyczące funkcji i ich własności, 
ciągów, wielomianów, planimetrii i stereometrii z zastosowaniem trygonometrii, geometrii 
analitycznej oraz zadanie z tzw. kontekstem praktycznym. 
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Opis zadań egzaminacyjnych. Sprawdzane umiejętności, typowe odpowiedzi i uwagi 
do rozwiązań maturzystów. 
 

Zadanie 1. (4 pkt) 
Na poniższym rysunku przedstawiono łamaną ABCD, która jest wykresem funkcji ( )y f x= . 

 

Korzystając z tego wykresu: 
a) zapisz w postaci przedziału zbiór wartości funkcji f , 
b) podaj wartość funkcji f  dla argumentu 1 10x = − , 
c) wyznacz równanie prostej BC , 
d) oblicz długość odcinka BC .  
 

Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu były badane umiejętności z II obszaru standardów wymagań egzaminacyjnych: 

• odczytywania informacji ilościowych i jakościowych z wykresu funkcji – II.2)b). 
Ponadto zdający miał się wykazać umiejętnościami opisanymi w I obszarze standardów: 

• wyznaczania równania prostej – I.7)a), 
• obliczania długości odcinka – I.7)b). 

Rozwiązywalność zadania  
67%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający poprawnie odczytywali i zapisywali w postaci przedziału zbiór wartości funkcji. 
Odpowiadając na polecenie oznaczone literą b), przyjmowali różne strategie. Część 
zdających obliczała przybliżoną wartość argumentu 1 10x = −  i dla niej odczytywała 
z wykresu wartość funkcji, inni dokonywali oszacowania różnicy 1 10− , stwierdzali, że 
liczba ta należy do przedziału 3, 2〈− − 〉  i podawali odpowiedź odczytaną z wykresu.  
Do wyznaczenia równania prostej przechodzącej przez punkty B i C oraz długości odcinka 
BC zdający używali wzoru, który znajdowali w Zestawie wybranych wzorów 
matematycznych.  
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Błędem, który powtarzał się w wielu rozwiązaniach było złe zapisanie zbioru wartości 
funkcji. Część zdających pomyliła go ze zbiorem argumentów (co można chyba 
wytłumaczyć stresem egzaminacyjnym), a część zapisała go w postaci przedziału otwartego 
lub jednostronnie domkniętego, np. 3, 4fW = − , 3, 4fW ∈ − , ( ) 3, 4f x ∈ − , 

3, 4fW = − , ( )4,3fW = − , ( )4,3y = − , ( )4,3y ∈ − , ( ) ( )3, 4f x = − , , ( ) { }3, 4f x ∈ − , 

3, 2 2, 2 2, 4x ∈ − − ∪ − ∪ , 3, 4x R∈ − − , 3,3y ∈ − , ( ) 4, 4f x ∈ − . Odpowiadając 

na polecenie b) podstawiali wartość 1 10−  do wyznaczonego w podpunkcie c) równania 
prostej BC . Pojawiały się często odpowiedzi, które świadczyły o zupełnym braku 
zrozumienia polecenia, np. 1 10 1 3,2 2,2x = − = − = −  czyli ( )1 10 2,2f − = −  lub 

1 10x = −  stąd 10 1x + = . 
Wyznaczając równanie prostej lub długości odcinka, zdający popełniali błędy nieuwagi, 
błędy rachunkowe i niestety również błędy rzeczowe, które nie pozwalały im na podanie 
poprawnej odpowiedzi.  

Komentarz 
Zadania, w których zdający mieli się wykazać umiejętnością odczytywania informacji 
ilościowych i jakościowych z wykresu funkcji były obecne na każdym z dotychczasowych 
egzaminów maturalnych. Są to elementarne umiejętności niezbędne przy posługiwaniu się 
funkcjami liczbowymi, a na dodatek rozwiązanie ich nie jest związane z koniecznością 
prowadzenia jakichkolwiek obliczeń rachunkowych. Gdyby nie trudności, jakie miała część 
zdających z prawidłowym zapisaniem przedziału opisującego zbiór wartości funkcji, można 
by stwierdzić, że umiejętności te są dobrze opanowane.  
Innym problemem są błędy rachunkowe, które popełniali zdający, wyznaczając równanie 
prostej BC i długość odcinka BC. W przedstawionych rozwiązaniach maturzyści wykazali 
się znajomością algorytmu postępowania jednak nie potrafili go bezbłędnie zastosować. 
Otrzymane wyniki nie były przez nich weryfikowane. Zdający pozostawiali otrzymaną 
niepoprawną odpowiedź, nawet wtedy, gdy łatwo mogli się zorientować, że jest ona błędna, 
np. wyznaczony współczynnik kierunkowy prostej był liczbą ujemną, mimo że z rysunku 
można odczytać iż powinna to być liczba dodatnia. 

 

Zadanie 2. (4 pkt) 
Liczba przekątnych wielokąta wypukłego, w którym jest n  boków i 3n ≥  wyraża się wzorem 

( ) ( )3
2

n n
P n

−
= . 

Wykorzystując ten wzór: 
a) oblicz liczbę przekątnych w dwudziestokącie wypukłym. 
b) oblicz, ile boków ma wielokąt wypukły, w którym liczba przekątnych jest pięć razy 

większa od liczby boków. 
c) sprawdź, czy jest prawdziwe następujące stwierdzenie: 

Każdy wielokąt wypukły o parzystej liczbie boków ma parzystą liczbę przekątnych. 
Odpowiedź uzasadnij. 

 

Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu była badana umiejętność z II obszaru standardów wymagań egzaminacyjnych: 

• stosowania podanego wzoru do rozwiązania problemu matematycznego – II.1)a) 
oraz umiejętności opisane w III obszarze standardów: 
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• podania opisu matematycznego danej sytuacji w postaci równania i wykorzystania 
go do rozwiązania problemu – III 1)a), 

• uzasadniania wniosków na podstawie podanego wzoru – III.2)b). 

Rozwiązywalność zadania  
58%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Po podstawieniu do wzoru liczby 20 i wykonaniu obliczeń zdający otrzymywali liczbę 
przekątnych w dwudziestokącie. W drugiej części zadania zapisywali równanie 

( )3
5

2
n n

n
⋅ −

=  i po wykonaniu niezbędnych przekształceń otrzymywali rozwiązanie 

13n = . Odpowiadając na ostatnie pytanie, maturzyści podawali przykład wielokąta, który 
nie spełnia warunków podanego stwierdzenia, np. sześciokąt wypukły ma dziewięć 
przekątnych i wnioskowali, że stwierdzenie przedstawione w zadaniu nie jest prawdziwe. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
W pierwszej części zadania zdający prawie bezbłędnie wyznaczali liczbę przekątnych 

dwudziestokąta, choć zdarzały się błędy rachunkowe typu: ( ) ( )20 20 3
20 340

2
P

⋅ −
= = . 

Wiele błędów pojawiało się w następnym etapie rozwiązania zadania, tam gdzie trzeba było 
się wykazać umiejętnością zapisania warunków zadania za pomocą równania. Zdający 
mieli trudności z zapisaniem zależności „liczba przekątnych jest pięć razy większa 
od liczby boków”, używając podanego w treści zadania wzoru na liczbę przekątnych 
w wielokącie wypukłym. Martwi fakt, że wielu zdających, którzy poprawnie ułożyli 
równanie kwadratowe nie potrafiło potem go rozwiązać.  
Najwięcej błędów popełniali zdający w podpunkcie c). Rozwiązując zadanie, stosowali 
podany wzór i obliczali liczbę przekątnych w niektórych wielokątach. Mieli poczucie, że 
tezę należy sprawdzić na 3 przykładach i na tej podstawie formułować odpowiedź. 
Pojawiały się zatem obliczenia, np. ( )4 2P = , ( )8 20P =  i ( )12 54P = , na podstawie 
których sformułowana była odpowiedź „podane stwierdzenie jest prawdziwe”.  
Warto zauważyć, że wśród poprawnych odpowiedzi nierzadkie były takie sekwencje 
sprawdzeń, w których mimo znalezienia kontrprzykładu było wykonywane jeszcze jedno, 
to „trzecie”, np. ( )4 2P = , ( )10 35P = , ( )14 77P = . 

Komentarz  
Zdający mieli trudności z przeprowadzeniem poprawnej analizy warunków zadania 
i zbudowaniem modelu matematycznego czyli zapisania równania, do przedstawionej 
sytuacji problemowej. Stąd duża liczba prac, w których maturzyści zakończyli 
rozwiązywanie na wprowadzeniu oznaczeń, nie zawsze zgodnych z warunkami zadania lub 
nieudanych próbach zapisania zależności między liczbą przekątnych wielokąta i liczbą jego 
boków. Wynika stąd, że maturzyści mają problem z porównywaniem ilorazowym – 
umiejętnością, którą powinni opanować na wcześniejszych etapach kształcenia. 
Ogromnym problemem było uzasadnienie wniosku do polecenia c). Zdający nie radzili 
sobie z doborem strategii rozwiązania zadania. Zadania tego typu wymagają 
od maturzystów dojrzałości myślenia matematycznego i umiejętności doboru argumentów 
dla potwierdzenia, bądź odrzucenia sformułowanej w zadaniu tezy. 
Zastosowanie wiadomości i umiejętności matematycznych w zadaniach, w których nie 
można wykorzystać gotowych algorytmów stanowi, jak widać, problem dla wielu 
zdających.  
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Zadanie 3. (4 pkt) 
Rozwiąż równanie ( )423 9 4 44 32 16 4− = ⋅x x . 

Zapisz rozwiązanie tego równania w postaci 2k , gdzie k jest liczbą całkowitą. 

Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu były badane następujące umiejętności z II obszaru standardów 
egzaminacyjnych: 

• posługiwania się twierdzeniami dotyczącymi działań na potęgach – II.2)a), 
• rozwiązywania równań liniowych – II.2)a). 

Rozwiązywalność zadania  
53%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający zapisywali podane w równaniu współczynniki liczbowe jako potęgi liczby 2 
i wykonywali działania na potęgach o równych podstawach. Doprowadzali równanie 
do postaci, np. 46 45 482 2 2x x− = , następnie rozwiązywali, wybranymi przez siebie 
sposobami, równanie liniowe wyłączając przed nawias wspólny czynnik, 
np. ( )45 482 2 2x x− =  i wyznaczali wartość niewiadomej x zapisując ją w żądanej postaci: 

32x = . 

Najczęściej powtarzające się błędy 
W rozwiązaniach zadania zdający popełniali wiele błędów rachunkowych oraz błędów 
wynikających z nieznajomości praw działań na potęgach. Maturzyści w jednym przypadku 

wykazywali się nieznajomością praw działań na potęgach, pisząc np. ( )44 84 4= , 
a w następnej linijce rozwiązania pojawiały się błędy rachunkowe w obliczeniach, np. 

9 5 9 3532 2 2⋅= = . Niestety znajomość elementarnych praw działań na potęgach jest 
niewystarczająca. Zamiast zapisów poprawnych zdający formułowali sporo fałszywych 

równości, takich jak: 23 224 16= , ( )232 252 2= , 9 1332 2= , 9 832 1024= , 4 816 2= , ( )44 104 2= , 

( )44 184 2= , ( )44 204 2= , 4 16 2016 4 64⋅ = , ( )9 932 2 16= ⋅ , 16 32 5122 2 2⋅ = , 24 244 : 2 2= .  
Druga faza rozwiązania równania – wyznaczenie niewiadomej i zapisanie jej w żądanej 
postaci również sprawiła kłopoty wielu zdającym. Podstawową trudnością było 
uświadomienie sobie, że jest to równanie liniowe, zatem, jeżeli nie można łatwo 
przeprowadzić redukcji wyrazów podobnych, to pozostaje wyłączenie wspólnego czynnika 
poza nawias albo podzielenie obu stron równania przez 452 . Maturzyści, którzy 
doprowadzili równanie do postaci 46 45 482 2 2x x− = , w wielu przypadkach, nie potrafili 
bezbłędnie wyznaczyć różnicy 46 452 2x x− . Wielu zdających próbowało szybko przebrnąć 
przez ten etap pisząc, że 46 452 2 2x x x− = , 46 144 982 2 2x x x− = − , 43 45 22 2 2x x x−− = , 

25 14 112 2 2x x x− =  skąd do odpowiedzi końcowej był już tylko jeden krok.  

Komentarz 
Maturzysta w zadaniu miał się wykazać opanowaniem dwóch podstawowych umiejętności: 
działaniem na potęgach i rozwiązywaniem równań liniowych. Tylko bardzo precyzyjne, 
bezbłędne wykonanie działań na potęgach doprowadzało zdającego do prostego równania 
liniowego i w konsekwencji do poprawnej odpowiedzi. Strategia rozwiązywania zadania, 
a tym samym kolejność wykonywania działań w tym przypadku zależała tylko 
od pomysłowości, spostrzegawczości i umiejętności stosowania algorytmów.  
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Wydaje się, że zdającym zabrakło refleksji dotyczącej typu równania, które mają 
do rozwiązania. Stąd trudności w wyznaczaniu niewiadomej. Wyraźnie było widać, jak 
trudno było zdającym stosować naturalne wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias.  

 
Zadanie 4. (3 pkt) 
Koncern paliwowy podnosił dwukrotnie w jednym tygodniu cenę benzyny, pierwszy raz  
o 10%, a drugi raz o 5%. Po obu tych podwyżkach jeden litr benzyny, wyprodukowanej przez 
ten koncern, kosztuje 4,62 zł. Oblicz cenę jednego litra benzyny przed omawianymi 
podwyżkami. 
 

Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu były badane umiejętności z III obszaru standardów wymagań egzaminacyjnych: 

• podawania opisu matematycznego danej sytuacji w postaci równania 
i wykorzystania go do rozwiązania problemu – III 1)a) 

oraz umiejętności opisane w obszarze II.2)a): 
• wykonywania obliczeń procentowych, 
• rozwiązywania równań liniowych. 

Rozwiązywalność zadania  
63%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający oznaczali cenę początkową benzyny niewiadomą x, a następnie zapisywali cenę 
po pierwszej podwyżce w zależności od ceny pierwotnej, potem ustalali podobną zależność 
biorąc pod uwagę drugą podwyżkę. W rezultacie otrzymywali równanie liniowe z jedną 
niewiadomą 1,155 4,62x⋅ = , z którego wyznaczali cenę początkową 4x = . 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Do najczęściej popełnianych błędów należy zaliczyć błędy rzeczowe związane 
z obliczaniem procentu z innej niż należy wielkości, oraz błędne stosowanie pojęcia 
procentu, np. często występują zapisy typu „ %10+x ”, przy czym 10% jest używane jak 
liczba 0,10, a nie jako dziesięć setnych wielkości x. Innym stosunkowo często 
występującym błędem było obliczanie obu podwyżek od tej samej wartości początkowej, 
co w efekcie prowadziło do błędnych równań typu: „ 62,4%5%10 =++ xxx ”. 
W niektórych pracach zdający otrzymywali wynik zupełnie nierealny, np. cena przed 
podwyżkami była wyższa niż cena po podwyżkach. Mimo tego nie dokonali żadnego 
krytycznego osądu tego wyniku.  

Komentarz  
Najważniejszą umiejętnością badaną w tym zadaniu było czytanie ze zrozumieniem tekstu 
matematycznego i zapisywanie zależności między wielkościami opisanymi w zadaniu. 
Zdający w przeważającej części nie mieli trudności z przeprowadzeniem poprawnej analizy 
warunków zadania i zbudowaniem modelu matematycznego do przedstawionej sytuacji 
problemowej.  
Pojawiały się jednak rozwiązania algebraiczne, w których zdający umiejętnie odwracali 
kolejność operacji przez co pierwotną cenę jednego litra benzyny uzyskiwali w drodze 
dwóch operacji dzielenia ( 4,405,1:62,4 =  i 41,1:4,4 = ). Taka metoda rozwiązania 
występuje w pracach maturalnych rzadko. Prawdopodobnie nie jest to metoda często 
prezentowana na lekcjach matematyki, a szkoda. Umożliwiła ona pełne rozwiązanie 
zadania tym maturzystom, którzy mieli problemy z opisem treści zadania za pomocą 
równania. 
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Zadanie 5. (5 pkt) 
Nieskończony ciąg liczbowy ( )na  jest określony wzorem 12na

n
= − , 1, 2, 3,...=n  . 

a) Oblicz, ile wyrazów ciągu ( )na  jest mniejszych od 1,975. 

b) Dla pewnej liczby x trzywyrazowy ciąg ( )2 7, ,a a x  jest arytmetyczny. Oblicz x. 
 

Sprawdzane umiejętności  
W zadaniu były badane umiejętności z II obszaru standardów wymagań egzaminacyjnych: 

• obliczania, ile wyrazów ciągu liczbowego określonego wzorem spełnia podany 
w zadaniu warunek, 

• wyznaczania ciągu arytmetycznego na podstawie wskazanych danych 
oraz obliczania wyrazów ciągu określonego wzorem ogólnym – standard I.5)a). 

Rozwiązywalność zadania  
55%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 

Zdający zapisywali i rozwiązywali nierówność 12 1,975
n

− < . Na podstawie otrzymanego 

rozwiązania 40<n  formułowali odpowiedź do podpunktu a) zadania. Pewną odmianą tego 

sposobu było rozwiązywanie równania 12 1,975
n

− =  zamiast nierówności, a następnie 

odpowiednia interpretacja uzyskanego wyniku. W podpunkcie b) zdający korzystali 
z zależności między trzema kolejnymi wyrazami w ciągu arytmetycznym do zapisania 

równania 2
72

a x a+
= , obliczali wartość liczbową drugiego i siódmego wyrazu ciągu ( )na  

i rozwiązując równanie obliczali wartość wyrazu oznaczonego niewiadomą x.  

Najczęściej powtarzające się błędy 

Po poprawnym rozwiązaniu nierówności 12 1,975
n

− <  zdający błędnie interpretowali 

otrzymany wynik, np. formułowali wniosek, podając liczbę 40 zamiast 39. Zdarzały się 
prace, z których można wywnioskować, że zdający nie rozumieli wzoru na n - ty wyraz 
ciągu ( )na . W podpunkcie b) przyjmowali, że 22 =a  i 77 =a . 

Komentarz 
Zadanie składa się z dwóch podpunktów, z których każdy można rozwiązać niezależnie. 
Nieco łatwiejszy okazał się dla zdających podpunkt a) tego zadania. Pojawiały się 
rozwiązania, w których zdający mozolnie liczyli wyrazy ciągu od 1a  do 40a  i na tej 
podstawie określali liczbę wyrazów ciągu spełniających warunki zadania. Następnie 
wyznaczali x jako sumę wyrazów 7 7 2ia a a− .  
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Zadanie 6. (5 pkt) 
Prosta o równaniu 5 4 10 0x y+ − =  przecina oś Ox  układu współrzędnych w punkcie A  oraz 
oś Oy  w punkcie B . Oblicz współrzędne wszystkich punktów C leżących na osi Ox  i takich, 
że trójkąt ABC ma pole równe 35 .  
 
Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu były badane umiejętności z obszaru III standardów wymagań egzaminacyjnych: 

• podawania opisu matematycznego sytuacji opisanej w zadaniu w postaci równania – 
III.1)a), 

• analizowania i interpretowania otrzymanych wyników – III.2)a), 
oraz obliczania współrzędnych punktów leżących na danej prostej – standard I.3)a). 

Rozwiązywalność zadania  
44%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Rozwiązanie zadania w przeważającej części rozpoczynano od obliczenia współrzędnych 
punktów A i B przecięcia prostej o równaniu 01045 =−+ yx  z osiami układu 
współrzędnych. Następnie przyjmując za wysokość trójkąta odcinek OB., zdający 

odczytywali jego długość równą 5
2

 i ze wzoru na pole trójkąta obliczali długość boku AC. 

Aby podać odpowiedź, musieli zinterpretować otrzymany wynik, czyli znaleźć 
współrzędne punktów leżących na dodatniej półosi Ox takich, że 28=AC . W odpowiedzi 
podawali współrzędne dwóch punktów spełniających podane warunki. Był to najtrudniejszy 
krok rozwiązania zadania.  
Pojawiały się, choć rzadko, inne sposoby rozwiązania. Wśród nich najczęściej występował 
sposób rozwiązania wykorzystujący tę samą metodę co opisana powyżej, z tą różnicą, że 
za podstawę trójkąta ABC zdający przyjmowali odcinek AB. Sposób ten prowadził 
do trudniejszych rachunków i rozwiązania równania z wartością bezwzględną, z czym 
zdający radzili sobie dużo słabiej. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
W ocenianych pracach występowały błędy rachunkowe pojawiające się w różnych 
miejscach rozwiązania, nierzadko przy przekształcaniu równania prostej AB z postaci 
ogólnej do postaci kierunkowej. Zdający niepoprawnie zaznaczali punkty A i B w układzie 
współrzędnych mimo bezbłędnego obliczenia ich współrzędnych (odciętej punktu A: 

2=Ax  i rzędnej punktu B: 5
2By = ). Część zdających nie widziała dwóch możliwych 

położeń punktu C, podając jedynie jedno z nich, najczęściej na lewo od punktu A.  

Komentarz 
Przyczyny niepełnej interpretacji uzyskanych wyników przy ustalaniu możliwego położenia 
punktu C należy upatrywać w tym, że uczniowie rozwiązują bardzo mało zadań 
konstrukcyjnych z geometrii. Poza tym zadania z geometrii, w których obiekty 
geometryczne umieszczone zostały w układzie współrzędnych, są dla części zdających 
zupełnie niezwiązane z zadaniami, w których obiekty te ujmowane są syntetycznie. 
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Zadanie 7. (4 pkt) 
Dany jest trapez, w którym podstawy mają długość 4 cm i 10 cm oraz ramiona tworzą 
z dłuższą podstawą kąty o miarach 30°  i 45° . Oblicz wysokość tego trapezu.  
 
Sprawdzane umiejętności 
Zdający miał wykazać się następującymi umiejętnościami:  

• wykorzystywania związków między bokami i kątami w trójkącie prostokątnym oraz 
stosowania funkcji trygonometrycznych do rozwiązania problemu – standard II.2)a), 

• podawania opisu matematycznego danej sytuacji w postaci równania liniowego – 
standard III.1)a), 

• rozwiązywania równań liniowych – standard II.2)a). 

Rozwiązywalność zadania  
36%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający dokonywali podziału trapezu na prostokąt i dwa trójkąty, a następnie zapisywali 
zależności między przyprostokątnymi tych trójkątów, korzystając z funkcji 
trygonometrycznych podanych kątów. Otrzymane zależności wykorzystywali do ułożenia 
równania, w którym niewiadomą była wysokość trapezu 4 3 10h h+ + = . Końcowym 
etapem było rozwiązanie tego równania, w efekcie czego zdający otrzymywał szukaną 
wysokość trapezu. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Pierwsze trudności w zadaniu pojawiały się już na etapie analizy warunków zadania 
i ułożenia równania z jedną niewiadomą. Ale najwięcej błędów zdający popełniali podczas 

przekształcania wyrażeń zawierających pierwiastki, np. w wyrażeniu 6
3 1

h =
+

, 

szczególnie podczas usuwania niewymierności z mianownika ułamka. 

Komentarz 
Zadanie pokazało, że zdający nadal nie radzą sobie z prostymi problemami 
geometrycznymi, takimi jak znajdowanie zależności między bokami trójkąta prostokątnego. 
Do rozwiązania problemu maturzyści mogli wykorzystać funkcje trygonometryczne lub 
znane im z gimnazjum własności trójkątów prostokątnych będących „połową” kwadratu lub 
„połową” trójkąta równobocznego. 
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Zadanie 8. (4 pkt) 
Dany jest wielomian ( ) 3 25 9 45W x x x x= − − + . 
a) Sprawdź, czy punkt ( )1, 30A =  należy do wykresu tego wielomianu. 
b) Zapisz wielomian W  w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego. 
 
Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu były badane umiejętności opisane w I i II obszarze standardów wymagań 
egzaminacyjnych: 

• sprawdzania, czy punkt leży na wykresie funkcji – I.2)a), 
• rozkładania wielomianu na czynniki – II.2)a). 

Rozwiązywalność zadania  
74%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający obliczali wartość wielomianu W dla argumentu równego 1 i porównywali 
otrzymaną wartość z rzędną punktu A. Rozkładając wielomian W na czynniki, najczęściej 
stosowali metodę grupowania i wyłączania wspólnego czynnika poza nawias. Duża grupa 
zdających wykorzystywała twierdzenie o pierwiastkach całkowitych wielomianu 
do wyznaczenia pierwiastka wielomianu W, a następnie wykonywała dzielenie wielomianu 
W przez dwumian. Otrzymany w wyniku dzielenia trójmian kwadratowy zdający 
przedstawiali w postaci iloczynowej, po czym zapisywali wielomian W. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
W pierwszej części zadania najczęstszą przyczyną niepoprawnych rozwiązań były błędy 
rachunkowe. Zdarzało się jednak, że zdający, pomimo poprawnie wykonanych obliczeń, 
nie sformułowali właściwego wniosku lub przedstawiony wniosek był błędny. 
W drugiej części zadania wielu zdających popełniało błędy w trakcie grupowania wyrazów, 
co w konsekwencji uniemożliwiało im dalsze poprawne rozwiązanie, np.  

3 2 2 25 9 45 ( 5) 9( 5) ( 9)( 5)( 5)x x x x x x x x x− − + = − − + = − − + . 

Komentarz 
Zdający, podobnie jak w latach ubiegłych, dobrze opanowali umiejętność rozkładania 
wielomianu na czynniki liniowe. Rozwiązania zadania, szczególnie w drugiej jego części 
charakteryzowały się dużą różnorodnością stosowanych metod. Większość zdających 
wybrała najprostszą i najbardziej efektywną metodę grupowania i wyłączania wspólnego 
czynnika poza nawias, inni wybierali bardziej pracochłonną metodę dzielenia wielomianu 
W przez dwumian, stosując algorytm pisemnego dzielenia lub schemat Hornera.  
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Zadanie 9. (5 pkt) 
Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej ( ) ( )( )2 1 2f x x x= + −  

w przedziale 2, 2− . 

Sprawdzane umiejętności 
Zdający miał wykazać się umiejętnością opisaną w obszarze II.2)a) standardów wymagań 
egzaminacyjnych: 

• wykorzystywania własności funkcji kwadratowej do wyznaczenia najmniejszej 
i największej wartości funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym. 

Rozwiązywalność zadania  
57%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający obliczali odciętą wierzchołka paraboli, będącej wykresem funkcji f, wykorzystując 
w tym celu średnią arytmetyczną miejsc zerowych lub postać ogólną funkcji. Stwierdzali, 
że obliczona liczba należy do przedziału 2, 2− , obliczali wartość funkcji dla odciętej 
wierzchołka i zapisywali, że jest to najmniejsza wartość funkcji w tym przedziale. 
Następnie obliczali wartości funkcji na końcach przedziału i spośród nich wybierali wartość 
największą. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający najczęściej popełniali błędy na etapie analizy warunków zadania i planowania 
strategii postępowania. Nie sprawdzali, czy odcięta wierzchołka należy 
do przedziału 2,2−  i w związku z tym nie uwzględniali w swoich rozważaniach wartości 
funkcji dla odciętej wierzchołka lub nie obliczali wartości funkcji na końcach przedziału. 
Częstym błędem było podstawianie we wzorze na rzędną wierzchołka paraboli wartości 

Δ  zamiast Δ . 

Komentarz 
Zadania badające umiejętności związane z funkcją kwadratową należą do najchętniej 
rozwiązywanych, toteż ogromna większość zdających podjęła mniej lub bardziej udaną 
próbę jego rozwiązania. Okazało się, że mocną stroną zdających są umiejętności 
wykorzystania podstawowych własności funkcji kwadratowej, takich jak wyznaczenie 
miejsc zerowych, zapis funkcji w postaci ogólnej oraz obliczenie współrzędnych 
wierzchołka paraboli. Natomiast algorytm wyznaczania wartości najmniejszej i największej 
funkcji kwadratowej w danym przedziale domkniętym, choć należy do najbardziej 
typowych, sprawił zdającym wiele problemów. 
Zadanie pokazało, jak istotne i pomocne w doborze najbardziej racjonalnych metod 
rozwiązania problemu jest rozumienie sensu poszczególnych postaci funkcji kwadratowej.  
Posługiwanie się pojęciem funkcji kwadratowej i korzystanie z jej własności to 
podstawowe umiejętności z zakresu poziomu podstawowego. Tego typu zadania były 
umieszczane w arkuszach egzaminacyjnych na każdym egzaminie maturalnym i fakt, iż 
prawie połowa zdających nie potrafiła go z powodzeniem rozwiązać jest bardzo 
niepokojący. 
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Zadanie 10. (3 pkt) 
Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji h , określonej wzorem ( ) ah x

x
=  dla 0x ≠ .  

Wiadomo, że do wykresu funkcji h  należy punkt ( )2,5P = . 
a) Oblicz wartość współczynnika a . 
b) Ustal, czy liczba ( ) ( )h hπ − −π  jest dodatnia czy ujemna. 
c) Rozwiąż nierówność ( ) 5h x > . 
 

1

1

x

y

 
 
 
Sprawdzane umiejętności 
Zdający miał wykazać się umiejętnościami opisanymi w obszarze II standardu wymagań 
egzaminacyjnych: 

• wyznaczania wzoru funkcji o zadanych własnościach – II.2)a), 
• odczytywania informacji ilościowych i jakościowych z wykresu funkcji – II.2)b). 

Rozwiązywalność zadania  
54%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Po podstawieniu współrzędnych punktu P do wzoru funkcji zdający otrzymywali wartość 
współczynnika a. Z przedstawionego wykresu odczytywali znak liczby ( )h π  oraz ( )h −π  

i na tej podstawie wnioskowali o znaku wyrażenia ( ) ( )h hπ − −π . Rozwiązanie nierówności 

( ) 5h x >  również odczytywali z wykresu funkcji, prowadząc uprzednio prostą 5y = . 

Najczęściej jednak zapisywali prostą nierówność wymierną 10 5
x

> , następnie 

przekształcali ją do postaci nierówności kwadratowej i rozwiązywali. 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Zmiana kolejności współrzędnych punktu P, która skutkowała błędnym wyznaczeniem 
wartości współczynnika a. Często pojawiały się błędy rachunkowe w przekształcaniu 
wyrażenia ( ) ( )h hπ − −π , które powodowały, że ustalenie jego znaku nie mogło zostać 
pozytywnie ocenione. Najczęściej jednak zdający popełniali błędy w rozwiązywaniu 
elementarnej nierówności wymiernej, mnożąc obie jej strony przez x. 

Komentarz 
Odczytywanie informacji ilościowych i jakościowych z wykresu funkcji to podstawowa 
umiejętność, którą powinien posiadać każdy, kto wybiera matematykę jako przedmiot 
egzaminacyjny. Wyznaczenie współczynnika we wzorze funkcji, mając dane współrzędne 
punktu należącego do wykresu tej funkcji, okazało się standardową czynnością i zdający 
w większości potrafili go obliczyć. Problemem okazało się obliczenie wartości funkcji dla 
argumentu π . Przekształcanie wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby niewymierne 
nie było mocną stroną zdających, wręcz powodowało, że niektórzy z nich rezygnowali 
z rozwiązywania tego fragmentu zadania. Część abiturientów posłużyła się kalkulatorem 
i otrzymała wynik, który pozwalał natychmiast rozwiązać postawiony w treści zadania 
problem. Treść polecania w podpunkcie c) nie narzucała metody rozwiązania podanej 
nierówności. Analizując prace zdających, można stwierdzić, że metoda graficzna nie jest 
naturalnym sposobem rozwiązywania tego typu zadań. Prawdopodobnie sformułowanie 
„rozwiąż nierówność” kojarzy się z metodą algebraiczną i taką też zastosowało wielu 
maturzystów. 

 
Zadanie 11. (5 pkt) 

Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego równa się 
2 15
4

a , gdzie  

a  oznacza długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa. Zaznacz na poniższym rysunku kąt 
nachylenia ściany bocznej ostrosłupa do płaszczyzny jego podstawy. Miarę tego kąta oznacz 
symbolem β . Oblicz cos β  i korzystając z tablic funkcji trygonometrycznych odczytaj 
przybliżoną wartość β  z dokładnością do 1° .  
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Sprawdzane umiejętności 
Zdający miał wykazać się umiejętnościami opisanymi w standardach wymagań 
egzaminacyjnych:  

• przetwarzania informacji przedstawionych w postaci równania w inną postać 
ułatwiającą rozwiązanie problemu – standard III.1)c), 

• podania opisu matematycznego danej sytuacji w postaci równania – standard 
III.1)a), 

• zaznaczania kąta nachylenia ściany bocznej ostrosłupa do płaszczyzny podstawy – 
standard I.8)b), 

• podania miary kąta, gdy znana jest wartość funkcji trygonometrycznej tego kąta –
 standard II.2)a). 

Rozwiązywalność zadania  
32%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Na dołączonym do zadania rysunku zdający zaznaczali kąt nachylenia ściany bocznej 
do płaszczyzny podstawy β . Zapisywali równanie opisujące pole powierzchni bocznej 

ostrosłupa w zależności od wysokości h ściany bocznej: 
21 153

2 4
aa h⋅ ⋅ ⋅ = , a następnie 

wykorzystywali funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym, w którym występuje 
kąt β  oraz własności odcinków w trójkącie równobocznym do wyznaczenia wartości 
cos β . Z tablic wartości funkcji trygonometrycznych odczytywali miarę kąta β . 

Najczęściej powtarzające się błędy  
Najczęstszym, powtarzającym się w wielu pracach, błędem było zaznaczenie 
niewłaściwego kąta (kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy lub 
krawędzi bocznej do krawędzi podstawy). Częstym błędem była też niewłaściwa 
interpretacja treści zadania. Zdający uznawali podane pole powierzchni bocznej za pole 
jednej ściany bocznej i w związku z tym konstruowali równanie, które nie korespondowało 
z danymi. Niektórzy zdający mylili definicje funkcji trygonometrycznych obliczając βsin  
zamiast cos β . Błędy popełniane przy odczytywaniu z tablic miary kąta, gdy znana jest 
wartość funkcji trygonometrycznej tego kąta, świadczą o małym doświadczeniu zdających 
w rozwiązywaniu zadań tego typu. 

Komentarz 
Rozwiązywanie zadania ze stereometrii wymaga zawsze bardzo uważnej analizy jego 
treści, starannego zaplanowania swojego postępowania i sprawnego posługiwania się 
pojęciami charakterystycznymi dla tego działu materiału. Właściwe przetworzenie 
podanych informacji to klucz do znalezienia poprawnego rozwiązania. W wyniku tych 

działań zdający otrzymywali równanie 
5
15

2
13

2 haha ⋅
=⋅⋅⋅ , z którego można było 

wyznaczyć długość krawędzi podstawy ostrosłupa lub długość wysokości ściany bocznej. 
Kolejny krok to zastosowanie definicji kosinusa żądanego kąta. Odczytanie z tablic miary 
kąta z wymaganą dokładnością kończy rozwiązanie zadania. Brak świadomości faktu, że 
wyrażenie długości potrzebnych odcinków w zależności od tej samej zmiennej, wystarcza 
w tym zadaniu do jednoznacznego wyznaczenia wartości funkcji trygonometrycznej kąta 
β , wielu zdającym uniemożliwiło rozwiązanie zadania. 

 



Matematyka 

 272

Zadanie 12. (4 pkt) 
Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo 
każdego z następujących zdarzeń: 
a) A – w każdym rzucie wypadnie nieparzysta liczba oczek. 
b) B – suma oczek otrzymanych w obu rzutach jest liczbą większą od 9. 
c) C – suma oczek otrzymanych w obu rzutach jest liczbą nieparzystą i większą od 9. 
 
Sprawdzane umiejętności 
Zdający miał wykazać się umiejętnościami opisanymi w obszarze II.2)a) standardów : 

• dobierania modelu matematycznego do doświadczenia losowego i obliczania 
prawdopodobieństwa zdarzenia losowego.  

Rozwiązywalność zadania  
56%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający opisywali Ω  tego doświadczenia jako zbiór wszystkich uporządkowanych par, 
których wyrazy mogą się powtarzać i każdy z tych wyrazów może być jedną z liczb: 1, 2, 3, 
4, 5, 6. Obliczali moc Ω  i wyznaczali liczbę zdarzeń elementarnych sprzyjających 
każdemu ze zdarzeń A, B, C oraz obliczali ich prawdopodobieństwo. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Wypisując wszystkie wyniki dwukrotnego rzutu kostką, niektórzy zdający „gubili” część 
z nich, a stosując metodę drzewa pomijali istotne gałęzie, co skutkowało błędnymi 
wynikami obliczeń liczby wszystkich wyników lub liczby wyników sprzyjających 
omawianym zdarzeniom. Sporadycznie pojawiały się błędy w stosowaniu klasycznej 
definicji prawdopodobieństwa lub metody obliczania prawdopodobieństw zdarzeń 
za pomocą drzewa. 

Komentarz 
Bardzo typowe, wręcz klasyczne zadanie z rachunku prawdopodobieństwa, którego 
rozwiązanie nie wymagało stosowania wzorów kombinatorycznych. Dobranie właściwego 
modelu matematycznego, zliczenie odpowiednich wyników i zastosowanie twierdzenia 
„klasyczna definicja prawdopodobieństwa” wystarczało do otrzymania poprawnych 
wyników. Zdający stosowali różne techniki konstruowania modelu matematycznego. Wielu 
z nich wypisywało wszystkie możliwe wyniki dwukrotnego rzutu kostką jako zbiór par, 
inni przedstawiali Ω  za pomocą kwadratu o 36 polach, jeszcze inni budowali drzewo. 
Każdy, kto przygotowując się do egzaminu rozwiązał choćby kilka zadań z rachunku 
prawdopodobieństwa nie powinien mieć problemów z rozwiązaniem tego zadania. 
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Arkusz egzaminacyjny dla poziomu rozszerzonego  
 
Arkusz dla poziomu rozszerzonego (czas trwania egzaminu 180 minut) zawierał 12 zadań 
otwartych. Sprawdzały one wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań 
egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego. 
Zadania egzaminacyjne w tym arkuszu badały przede wszystkim umiejętność poprawnego 
interpretowania tekstu matematycznego, analizowania sytuacji problemowych i podawania 
do nich opisu matematycznego oraz argumentowania i prowadzenia matematycznego 
rozumowania. 
Tematyka zadań egzaminacyjnych w arkuszu dla poziomu rozszerzonego obejmowała 
większość treści z podstawy programowej. Najliczniej były reprezentowane zadania 
dotyczące własności funkcji z wartością bezwzględną, funkcji kwadratowej, logarytmicznej 
i wielomianów, ciągów, jednokładności, zastosowania funkcji trygonometrycznych 
w planimetrii i stereometrii oraz rachunku prawdopodobieństwa. 
 
Zadanie 1. (4 pkt) 
Wielomian f, którego fragment wykresu przedstawiono na poniższym rysunku spełnia 
warunek (0) 90f = . Wielomian g dany jest wzorem ( ) 3 214 63 90g x x x x= − + − . Wykaż, 

że ( ) ( )g x f x= − −  dla x R∈ . 

x

y
f

-6 -5 -3 1

1

0

 
 
Sprawdzane umiejętności 
Zdający miał wykazać się umiejętnościami opisanymi w standardzie III.2)a)b): 

• interpretowania treści zadania, formułowania i uzasadniania wniosków. 

Rozwiązywalność zadania  
71%  
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Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Znakomita większość zdających, wnioskując na podstawie kształtu wykresu, przyjęła, że 
jest on ilustracją wielomianu stopnia trzeciego i wykazała prawdziwość tezy. Maturzyści, 
zapisywali funkcję f jako iloczyn trzech czynników liniowych 

( ) ( )( )( )6 5 3f x a x x x= + + +  i korzystając z faktu, że ( )0 90f = , obliczali współczynnik 

a. W drugiej części rozwiązania zdający sprawdzili jaką postać ma wielomian ( )f x− −  

i wyciągnęli wnioski co do równości wielomianów ( )g x  i ( )f x− − .  
Sporadycznie zdarzały się prace , w których zdający zauważali, że wykres może 
przedstawiać wielomian stopnia wyższego niż 3 i stwierdzali, że wielomiany różnych 
stopni nie mogą być równe, co kończyło rozwiązanie. 
Część zdających sprawdzała, czy wielomiany ( )g x  i ( )f x− −  mają te same wartości dla 
różnych argumentów x i na postawie tego formułowała wnioski, korzystając z faktu, że 
jeżeli dwa wielomiany stopnia 3 mają równe wartości w czterech różnych punktach, to są 
równe. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Rozwiązując zadanie zdający popełniali liczne błędy rachunkowe. Między innymi przy 
przejściu z postaci iloczynowej wielomianu f do zapisu tego wielomianu w postaci ogólnej. 
Popełniali również błędy w znakach przy wyznaczaniu wielomianu ( )f x− −  (głównie 

w potęgowaniu liczby ujemnej). W licznych przypadkach po wyznaczeniu ( )f x− −  nie 

formułowali wniosków. Część zdających miała trudności z zapisem wielomianu ( )f x  
w postaci iloczynowej. Zapisywali wielomian f w postaci ogólnej: 

( ) 3 2f x ax bx cx d= + + + , tworzyli układ równań, którego najczęściej nie potrafili 
rozwiązać. 
Zdający, którzy sprawdzali równość wielomianów ( )g x  i ( )f x− − , poprzez 
porównywanie ich wartości w różnych punktach, w wielu przypadkach ograniczali się do 3 
różnych punktów. 

Komentarz 
Zadanie to było zadaniem łatwym. Znakomita większość zdających postąpiła zgodnie 
z konwencją przyjętą w podręcznikach i zbiorach zadań, iż jeśli funkcja jest zdefiniowana 
wykresem, to jest to funkcja określona wzorem najprostszym (w naszym przypadku 
na podstawie kształtu wykresu zdający przyjęli, że jest ona wielomianem stopnia 3). 
Ci zdający, którzy zauważyli, że wielomian f może być wyższego stopnia niż trzy 
zinterpretowali treść zadania w sposób nierutynowy. Niejednoznaczności można było 
uniknąć dodając explicite w treści zadania, że wielomian f jest stopnia trzeciego. Tak 
sformułowane zadanie, nie było jednak zadaniem, które nie ma rozwiązania. W każdym 
przypadku maturzysta był w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 
Próbę rozwiązania zadania podjęli prawie wszyscy zdający. W nielicznych przypadkach 
zdający nie widzieli związku między miejscami zerowymi funkcji i jej postacią iloczynową, 
co dziwi, gdyż rozkład wielomianu na czynniki występuje corocznie na egzaminie 
maturalnym. W większości przedstawionych rozwiązań zdający doprowadzili swoje 
rozumowanie do końca, ale część z nich miała trudności ze sformułowaniem wniosku 
o równości wielomianów ( )g x  i ( )f x− − . 

 



Matematyka 

 275

Zadanie 2. (4 pkt) 
Rozwiąż nierówność 2 3 6x x x− + − < . 
 
Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu sprawdzana była umiejętność opisana w obszarze II.2)a) standardów wymagań 
egzaminacyjnych: 

• rozwiązywania nierówności liniowych z wartością bezwzględną. 

Rozwiązywalność zadania  
60%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający korzystali z definicji wartości bezwzględnej do zapisania nierówności w postaci 
nierówności liniowych z uwzględnieniem niezbędnych ograniczeń: 
 4 8x x− + < −  dla ( ), 0x ∈ −∞ ; 4 8x x− + <  dla )0,2x ∈ ; 4 8x x− <  dla )2,x ∈ ∞ . 
Po rozwiązaniu każdej nierówności wyznaczyli zbiór rozwiązań. 
Inną dość często spotykaną metodą było sprowadzenie nierówności do postaci 4 2x x− <  
i podniesienie obu jej stron do drugiej potęgi. 
Sporadycznie zdający rozwiązywali nierówność metodą graficzną. Rysowali wykresy 
funkcji ( ) 4 2f x x= −  i ( )g x x= , a następnie próbowali odczytać rozwiązanie. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Najczęstszym błędem było nieprawidłowe stosowanie przez zdających definicji wartości 
bezwzględnej, np.: 4 2 4 8x x− = −  gdy )0, 2x ∈ . Występowały błędy przy rozwiązywaniu 
nierówności liniowych, które powodowały, że maturzyści otrzymywali zbiory, z którymi 
nie potrafili sobie poradzić, zapisując ostateczne rozwiązanie. 
Zdarzały się również prace, w których zdający poprawnie stosowali definicję wartości 
bezwzględnej i poprawnie zapisywali nierówności w przedziałach: ( ),0−∞ , )0, 2 , )2, ∞ , 
lecz zapisując rozwiązania, nie uwzględniali tych ograniczeń. 

Komentarz  
Na podkreślenie zasługuje fakt, że poprawne rozwiązanie zadania przedstawiła duża grupa 
zdających. Było to zadanie o umiarkowanej trudności. Pojawiające się w rozwiązaniach 
błędy pokazują, że część zdających nie opanowała w dostatecznym stopniu umiejętności 
stosowania definicji wartości bezwzględnej, mimo że zadanie z wartością bezwzględną 
pojawia się corocznie na egzaminie maturalnym. 
W prezentowanych rozwiązaniach zdający pokazują przede wszystkim „rzemiosło”, a nie 
twórcze poszukiwanie rozwiązań optymalnie najprostszych.  
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Zadanie 3. (5 pkt) 
Liczby 1 5 23x = +  i 2 5 23x = −  są rozwiązaniami równania ( ) ( )2 2 2 0x p q x p q− + + + =  
z niewiadomą x. Oblicz wartości p  i q . 
 
Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu była badana umiejętność z obszaru III.1)a) standardów wymagań 
egzaminacyjnych: 

• opisywania danej sytuacji problemowej w postaci układu równań, 
oraz umiejętność opisana w standardzie II.2)a): 

• rozwiązywania układu równań z dwiema niewiadomymi, z których jedno równanie 
jest stopnia drugiego. 

Rozwiązywalność zadania  
68%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Przeważająca część maturzystów w rozwiązaniu wykorzystywała wzór na rozkład 
trójmianu kwadratowego na czynniki liniowe. Zdający zapisali równanie kwadratowe 
w postaci iloczynu czynników liniowych ( ) ( )5 23 5 23 0x x− − ⋅ − + = , które 

przekształcali do postaci ogólnej, a następnie porównywali współczynniki obu postaci 
otrzymując układ równań 2 2 10p q+ =  i 2p q+ = . Rozwiązując ten układ, otrzymywali 
wartości współczynników p i q. Część zdających otrzymywała powyższy układ równań 
po zastosowaniu wzorów Viete´a. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Maturzyści często popełniali błędy w czasie przekształcania równania 

( )( )5 23 5 23 0x x− − − + =  do postaci ogólnej. Wielu z nich nie radziło sobie 

z rozwiązaniem układu równań 2 2 10p q+ =  i 2p q+ = , popełniali liczne błędy przy 
stosowaniu wzorów skróconego mnożenia.  

Komentarz 
Przystępując do rozwiązania zadania zdający mieli do wyboru różne metody jego 
rozwiązania. Niektórzy z nich nie potrafili dobrać optymalnie najprostszej metody 
rozwiązania zadania, np. zdarzały się prace, w których zdający wstawiali do równania 

( ) ( )2 2 2 0x p q x p q− + + + =  liczby 1 5 23x = +  i 2 5 23x = − . Otrzymywali 
skomplikowane równanie, którego rozwiązanie najczęściej pomijali bo wymagało ono 
żmudnych rachunków, z którymi sobie nie radzili.  
Zadanie pokazało, jak ważne jest rozumienie sensu poszczególnych postaci trójmianu 
kwadratowego, by móc je zastosować w konkretnej sytuacji. Zdziwienie budzi fakt, że 
wielu z nich ma problemy ze stosowaniem podstawowych wzorów mimo, że są one 
zamieszczone w Zestawie wybranych wzorów matematycznych dostępnym na egzaminie 
maturalnym. Było to zadanie o umiarkowanej trudności. 
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Zadanie 4. (4 pkt) 
Rozwiąż równanie 24cos 4sin 1x x= +  w przedziale 0, 2π . 
 
Sprawdzane umiejętności 
Zdający miał wykazać się umiejętnościami opisanymi w obszarze II.2)a) standardów 
wymagań egzaminacyjnych: 

• stosowania znanych zależności do rozwiązywania problemu matematycznego, 
• rozwiązywania równań trygonometrycznych. 

Rozwiązywalność zadania  
69%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający wykorzystywali „jedynkę trygonometryczną” i zapisywali dane równanie 
trygonometryczne w postaci: ( )24 1 sin 4sin 1x x− = + . Następnie wprowadzali pomocniczą 

niewiadomą i rozwiązywali równanie kwadratowe 24 4 3 0t t+ − = . Po analizie przydatności 

otrzymanych wyników rozwiązywali elementarne równanie trygonometryczne 1sin
2

x =  

i zapisywali jego rozwiązania należące do przedziału 0,2π . 
Pojawiały się również rozwiązania graficzne. Zdający szkicowali wykresy funkcji 

24cosy x=  i 4sin 1y x= + , następnie odczytywali punkty przecięcia się wykresów funkcji 
i sprawdzali, czy są one rozwiązaniami podanego równania. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Często popełnianym przez zdających błędem było podstawienie 2sint x=  
i niekonsekwentne do niego zapisanie równania w postaci 24 4 3 0t t+ − = . Wprowadzając 
zmienną t maturzyści pomijali założenie 1, 1∈ −t . W konsekwencji nie odrzucali wyniku 

2
3
2

t = −  lub odrzucali go ale z błędnych powodów, np. sin 0x < . Liczną grupę tworzyli 

zdający, którzy poprawnie rozwiązali równanie 1sin
2

x = , ale podając odpowiedź, nie 

uwzględnili założenia 0,2x π∈ . 

Komentarz 
Zdający, którzy przystąpili do rozwiązania równania metodą algebraiczną, zazwyczaj nie 
mieli problemów z doborem strategii zapewniającej sukces w rozwiązaniu zadania. 
„Jedynka trygonometryczna” to dobrze znana i umiejętnie stosowana przez większość 
z nich zależność. Warto również podkreślić, iż zdający nie mieli problemu z rozwiązaniem 
elementarnego równania trygonometrycznego, chociaż nie zawsze pamiętali o wskazaniu 
rozwiązań z przedziału 0,2π . Rozwiązania z wykorzystaniem wykresów funkcji 
trygonometrycznych z reguły nie pozwalały zdającym na poprawne wyznaczenie 
odpowiedzi. Było to dla zdających zadanie łatwe. 
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Zadanie 5. (5 pkt) 

Dane jest równanie 2 3 p
x

+ =  z niewiadomą x. Wyznacz liczbę rozwiązań tego równania 

w zależności od parametru p. 
 

Sprawdzane umiejętności 
Zdający miał wykazać się umiejętnościami opisanymi w III obszarze standardów wymagań 
egzaminacyjnych: 

• dobierania odpowiedniego algorytmu do sytuacji problemowej – III.1)b), 
• formułowania i uzasadniania wniosków oraz opisywania ich w sposób czytelny 

i poprawny językowo – III.2)b). 

Rozwiązywalność zadania  
47%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Większość poprawnych rozwiązań tego zadania zawierała dyskusję liczby rozwiązań 

równania 2 3 p
x

+ =  na podstawie wykresu funkcji ( ) 2 3f x
x

= +  dla { }\ 0x R∈ . 

Zdający sporządzali wykres funkcji f i z niego odczytywali liczbę rozwiązań równania 
2 3 p
x

+ =  z niewiadomą x w zależności od parametru p. Pojawiały się także rozwiązania, 

w których zdający, korzystając z definicji wartości bezwzględnej, zapisywali, że dla 0p <  

równanie 2 3 p
x

+ =  nie ma rozwiązania, a dla 0p =  ma jedno rozwiązanie. Następnie 

dla 0p >  zapisywali alternatywę równań ( )3 2x p − =  lub ( )3 2x p + = −  i dyskutowali 
liczbę rozwiązań równania dla 3p =  i 0 i 3p p> ≠ . 

Najczęściej powtarzające się błędy 

Zdający popełniali błędy już na etapie rysowania wykresu funkcji ( ) 2 3f x
x

= +  dla 

{ }\ 0x R∈ , np. źle odczytywali współrzędne wektora, o który należało przesunąć wykres 

funkcji 2y
x

= .  

Niektórzy zdający mimo poprawnie narysowanego wykresu funkcji źle wyznaczali liczbę 
rozwiązań równania w zależności od parametru p (np. nie zauważali, że dla 3p =  równanie 
ma jedno rozwiązanie). 
Zdający, którzy stosowali metody algebraiczne rozwiązania zadania popełniali błędy na 
etapie stosowania definicji wartości bezwzględnej, zapominając o założeniu 0x ≠ , pisali: 

2 23 dla
2 33

2 23 dla
3

x
x

x x
x

⎧ + ≥ −⎪⎪+ = ⎨
⎪ − − < −
⎪⎩

 lub źle interpretowali treść zadania: 

20 3

20 3

p p
x

p p
x

⎧ > ⇒ + =⎪⎪
⎨
⎪ < ⇒ + = −
⎪⎩

.  

Wśród rozwiązań były też takie, w których zdający poprawnie stosowali definicję wartości 

bezwzględnej i rozwiązali równania wymierne 2 3 p
x

+ =  i 2 3 p
x

+ = − , ale nie 

przeprowadzali dyskusji liczby rozwiązań równania w zależności od parametru p. Zdający 
mieli również problemy z czytelnym i poprawnym językowo opisem rozwiązania zadania. 
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Komentarz 
Zadanie było dla zdających trudne. Wymagało dobrania odpowiedniego algorytmu 
obliczania liczby rozwiązań równania z parametrem, który zapewniał szybkie i skuteczne 
rozwiązanie problemu. Najefektywniejsze były odczytanie liczby rozwiązań w oparciu o 

szkic wykresu funkcji ( ) 2 3f x
x

= +  dla { }\ 0x R∈ . Wielu zdających nie potrafiło jednak 

bezbłędnie wykonać wykresu. W takim przypadku przyjęcie metody graficznej kończyło 
się zazwyczaj porażką.  
Rozwiązania algebraiczne z reguły zawierały błędy rachunkowe lub logiczne. Zdający mieli 
problemy z formułowaniem i uzasadnianiem wniosków. Ta metoda rozwiązania zadania 
zazwyczaj nie prowadziła zdających do sukcesu. 
Zadania o podobnej problematyce pojawiały się już na egzaminie maturalnych, a mimo to 
sprawiło ono maturzystom wiele problemów. Wprawdzie ponad połowa z nich sporządziła 
poprawny wykres funkcji f, ale prawidłową liczbę rozwiązań odczytała już mniejsza grupa. 
Przedstawione przez maturzystów rozwiązania pokazują, że znają oni metodę 
rozwiązywania tego typu problemów ale mają duże braki warsztatowe. 

 
Zadanie 6. (3 pkt) 
Udowodnij, że jeżeli ciąg ( ), ,a b c  jest jednocześnie arytmetyczny i geometryczny, 
to a b c= = . 
 

Sprawdzane umiejętności 
Zdający miał wykazać się umiejętnością opisaną w obszarze III.2)R standardów: 

• przeprowadzania dowodu twierdzenia. 

Rozwiązywalność zadania  
58%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający korzystając z własności ciągów arytmetycznego oraz geometrycznego zapisali 

układ równań 
2

a cb +
= , 2b ac=  i otrzymywali  zależność ( )2 0a c− = , z której 

wnioskowali, że a c= . Korzystając z zależności 
2

a cb +
=  uzyskiwali tezę twierdzenia. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Wielu zdających miało problemy z właściwą interpretacją implikacji, dowodzili oni, że ciąg  
( ), ,a b c , w którym a b c= =  jest jednocześnie ciągiem arytmetycznym i geometrycznym. 
Maturzyści popełniali także szereg błędów rachunkowych i logicznych. Część zdających 
poprawnie stosowała definicje ciągów arytmetycznego i geometrycznego, ale prowadząc 
dowód twierdzenia nie uwzględniała założeń ( 0a ≠ ) i nie rozpatrywała przypadku ciągu 
( )0,0,0 , zapisując, np. 22 /aq a aq a= + ; 22 1q q= + ; 1 0q − = ; 1q =  zatem  a b c= = . 
Inni błędnie wnioskowali o równości wyrazów ciągu, których kwadraty mają równe 
wartości: 2ia c b ac= = ; 2 2b a= ; b a=  lub rozwiązując równania wymierne nie czynili 
stosownych założeń, co prowadziło do niepoprawnego wnioskowania: 

( )( )
2

1 1 1
r r

q q q
=

− − +
; 21

1q
=

+
; 1q = . 
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Komentarz 
Przeprowadzenie dowodu tego twierdzenia wymagało od zdającego znajomości 
podstawowych własności dotyczących ciągów oraz umiejętności logicznego formułowania 
i uzasadniania wniosków, poprawnego ich zapisywania w języku matematyki. Tego typu 
zadania niezależnie od treści, do których się odwołują, sprawiają problemy zdającym. 
W tym roku większość zdających próbowała zmierzyć się z problemem przeprowadzenia 
dowodu matematycznego zapewne ze względu na przyjazne zdającym treści – ciąg 
arytmetyczny i geometryczny. Na podstawie rozwiązań można wnioskować, że większości 
zdających znała własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego, to jednak nie 
wystarczyło do przeprowadzenia rozumowania. Podstawowym i najczęstszym błędem 
zdających było zakładanie prawdziwości tezy w dowodzie, co świadczy o niezrozumieniu 
zasad budowania i dowodzenia twierdzeń matematycznych.  

 
Zadanie 7. (4 pkt) 
Uzasadnij, że każdy punkt paraboli o równaniu 1

4
1 2 += xy  jest równoodległy od osi Ox   

i od punktu )2,0(=F . 
 
Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu były sprawdzana umiejętność ze standardu II.2)a): 

• posługiwania się definicją odległości dwóch punktów, 
oraz umiejętnościami opisanymi w III obszarze standardów egzaminacyjnych: 

• zapisywania zależności i formułowania wniosków z podanych zapisów – III.2)b). 

Rozwiązywalność zadania  
30%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający poprawnie zapisywali współrzędne punktu P należącego do paraboli w zależności 
od jednej zmiennej. Wyznaczali odległość punktu P od osi Ox oraz od punktu F. Następnie 
porównywali odległości i wykazywali tożsamość.  
Część zdających wykazywała, że zbiorem punktów spełniających warunki zadania jest 
wskazana parabola. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
W rozwiązaniach przedstawionych przez maturzystów najczęstszym błędem było 
wykazywanie tezy na wybranych punktach (a nie dowolnych). Niektórzy zdający 
wyznaczali odległości konkretnego punktu obranego na paraboli odpowiednio od osi Ox 
i od punktu )2,0(=F . Część piszących uzasadniała  równą odległość punktów paraboli 

o równaniu 1
4
1 2 += xy  na podstawie parzystości funkcji kwadratowej. Wiele błędów 

zdający popełniali przy wyznaczaniu odległości punktu P od osi Ox oraz przy wyznaczaniu 
odległości punktu P od punktu F. Ci, którzy poprawnie podstawili współrzędne punktu 
należącego do paraboli do wzoru na odległość między dwoma punktami, popełniali błędy 
nie uwzględniając własności wartości bezwzględnej. Pojawiały się rozwiązania, w których 
zdający próbowali obliczać odległość punktu od paraboli ze wzoru na odległość punktu 
od prostej. Część zdających miała kłopoty z zastosowaniem wzoru skróconego mnożenia. 
Pojawiały się również nieporadne, opisowe uzasadnienia tezy. 
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Komentarz 
Problem postawiony w tym zadaniu był dla maturzystów trudny. Uczniowie często 
przerywali rozwiązanie zadania po zapisaniu współrzędnych punktu P należącego 
do paraboli w zależności od jednej zmiennej. Niepokojący jest fakt, że dla niektórych 
zdających słowo „równoległy” jest synonimem słowa „równoodległy”. Uczniowie często 
odczytywali słowo „równoodległy” jako „równoległy” i dowodzili, że punkt jest 
równoległy do osi Ox lub parabola jest równoległa do osi Ox.  
Pojawiały się rozwiązania, w których zdający zapisywali, że punkt )2,0(=F  jest 
ogniskiem paraboli, zatem każdy punkt paraboli jest równooddalony od osi Ox 
(kierownicy) i ogniska. Odnotowano również rozwiązania, w których zdający nie 
powoływali się bezpośrednio na własności paraboli oraz pojęcie ogniska i kierownicy. 
W konsekwencji zapisywali, że wszystkie punkty paraboli są równoodległe od punktu F 
i od  osi Ox, gdyż funkcja ta jest symetryczna względem osi Oy, a odległości punktu F i osi 
Ox od wierzchołka paraboli na osi Oy są równe. Z wielu przedstawionych prób rozwiązań 
widać, że piszący korzystali z definicji paraboli, nie nazywając punktu F ogniskiem, a osi 
Ox kierownicą paraboli. Dużym problemem okazał się język matematyczny, którym 
zdający zapisywali swoje odpowiedzi. Cieszy jednak fakt, że pojawiły się ciekawe 
rozwiązania prowadzące do równania paraboli, w których zdający poszukiwali zbioru 
punktów należących do symetralnej odcinka FP , gdzie P jest punktem osi Ox. 

 

Zadanie 8. (4 pkt) 
Wyznacz współrzędne środka jednokładności, w której obrazem okręgu o równaniu 
( )2 216 4x y− + =  jest okrąg o równaniu ( ) ( )2 26 4 16x y− + − = , a skala tej jednokładności 
jest liczbą ujemną.  
 

Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu były sprawdzane umiejętności ze standardu II.2)a) 

• posługiwania się definicją i własnościami jednokładności.  

Rozwiązywalność zadania  
44%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdecydowana większość zdających podejmujących próbę rozwiązania zadania poprawnie 
zapisywała współrzędne środków okręgów i ich promienie. Następnie część zdających 
podawała, że skala omawianej jednokładności jest równa ( 2− ) i powołując się na własności 
jednokładności zapisywała równanie 2 12SS SS= − ⋅ . Porównując odpowiednie współrzędne 
wektorów, zdający wyznaczali współrzędne środka jednokładności S. 
Druga grupa wyznaczała równanie prostej, do której należą środki obu okręgów. Kolejną 
czynnością było wybieranie punktu i jego obrazu w danej jednokładności o skali 2k = −  
oraz wyznaczenie równania prostej przechodzącej przez te punkty. Zdający otrzymywali 
zatem układ dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi i z niego obliczali 
współrzędne środka S szukanej jednokładności. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Przeważająca liczba rozwiązań tego zadania ograniczała się do wykonania rysunku oraz 
wyznaczenia promieni i środków okręgów. Zdający często przerywali rozwiązanie zadania 
po podaniu skali jednokładności. Odnotowano również takie rozwiązania, w których 
błędnie wskazano skalę jednokładności. Na podstawie przedstawionych rozwiązań można 
wywnioskować, iż zdający mają problemy w stosowaniu własności jednokładności, co 
więcej nie znają pojęcia jednokładności. Powodowało to problemy przy wyznaczaniu 
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środka jednokładności, np. przyjmowano, że środkiem jednokładności jest środek odcinka 
łączącego środki okręgów. Ci spośród zdających, którzy zapisywali równanie prostej, 
do której należą środki obu okręgów, popełniali błędy rachunkowe przy wyznaczaniu 
równań prostych i rozwiązywaniu układu dwóch równań. 

Komentarz 
Rozwiązanie zdania wymagało od zdających rozumienia pojęcia jednokładności 
i umiejętności stosowania własności jednokładności. Zdający mieli poważne trudności 
z wyznaczeniem środka jednokładności, stąd duża liczba prac, w których maturzyści 
zakończyli rozwiązywanie problemu na zapisaniu promieni i środków okręgów. Niektórzy 
maturzyści rozwiązywali zadanie w oparciu o podobieństwo trójkątów, obliczali 
współrzędne środka jednokładności wykorzystując zależności między współrzędnymi 
punktów 1S , 2S , a ich odległościami od osi Ox i Oy. 

 

Zadanie 9. (4 pkt) 
Wyznacz dziedzinę i najmniejszą wartość funkcji ( ) ( )2

2
2

log 8f x x x= − . 

Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu były sprawdzane umiejętności z obszaru II.2)a) standardów wymagań 
egzaminacyjnych: 

• posługiwania się definicją i własnościami funkcji kwadratowej,  
• posługiwania się definicją i własnościami funkcji logarytmicznej, 

oraz umiejętnością opisaną w standardzie II.2)R: 
• formułowania wniosków wynikających z postaci badanego wyrażenia. 

Rozwiązywalność zadania  
34%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający rozwiązywali nierówność kwadratową 28 0x x− >  i wyznaczali dziedzinę funkcji 
logarytmicznej. Następnie zapisywali, że dana funkcja logarytmiczna osiąga najmniejszą 
wartość wtedy, gdy wyrażenie 28x x−  przyjmuje wartość największą. Obliczali największą 
wartość funkcji kwadratowej 28y x x= − , następnie obliczali najmniejszą wartość funkcji f, 
korzystając z definicji logarytmu. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Rozwiązanie tego zadania sprawiło zdającym dużo kłopotów. Bardzo często maturzyści 
kończyli rozwiązywanie zadania na wyznaczeniu dziedziny funkcji logarytmicznej. 
Zdarzały się jednak prace, gdzie błędnie wyznaczono dziedzinę, czyli niewłaściwe 
rozwiązano nierówność kwadratową. Niepokojące są te rozwiązania, które pokazują brak 
umiejętności ustalania warunków dziedziny funkcji logarytmicznej. Pojawiały się 
rozwiązania, gdzie zdający prawidłowo rozwiązywali nierówność kwadratową, ale 
dziedzinę funkcji zapisywali np. w postaci \ (0, 8)R . Część piszących formalnie nie 
powoływała się na monotoniczność funkcji logarytmicznej, ale z dalszego rozwiązania 
zadania wynikało, że prawidłowo z niej skorzystała. Zdarzały się prace, w których błędnie 
wyznaczono argument, dla którego funkcja 28x x−  osiąga swą największą wartość. 
Zanotowano grupę zdających, którzy poprawnie podali odciętą wierzchołka paraboli o 
równaniu 28y x x= − , ale popełnili błędy rachunkowe przy wyznaczaniu najmniejszej 
wartości w funkcji logarytmicznej. Część piszących nie obliczyła najmniejszej wartości 
funkcji f, pozostawiając zapis 

2
2

(4) log 16f = . 
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Komentarz 
Część zdających nie potrafiła skorzystać z faktu, że funkcja logarytmiczna o podstawie 

równej 2
2

 jest malejąca. W konsekwencji nie zauważono, że funkcja f przyjmuje 

najmniejszą wartość dla największego argumentu, co spowodowało przerwanie dalszego 
rozwiązywania zadania i poprzestanie na wyznaczonej dziedzinie funkcji f. Pojawiły się 
również rozwiązania, w których zdający zastosowali pochodną funkcji do wyznaczenia 
największej wartości funkcji kwadratowej. Problem postawiony w tym zadaniu był dla 
maturzystów trudny. 

 
Zadanie 10. (4 pkt) 
Z pewnej grupy osób, w której jest dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet, wybrano losowo 
dwuosobową delegację. Prawdopodobieństwo tego, że w delegacji znajdą się tylko kobiety 
jest równe 0,1. Oblicz, ile kobiet i ilu mężczyzn jest w tej grupie.  
 
Sprawdzane umiejętności 
Zdający miał wykazać się umiejętnościami opisanymi w obszarze II.2)a) standardów : 

• dobierania modelu matematycznego danego doświadczenia losowego i wyznaczania 
prawdopodobieństwa zdarzenia, 

• rozwiązywania równania wymiernego. 

Rozwiązywalność zadania  
62%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający oznaczali niewiadomą n liczbę kobiet i obliczali moc zbioru Ω , liczbę zdarzeń 
elementarnych sprzyjających zajściu zdarzenia A i prawdopodobieństwo zdarzenia A. 
Zapisali i rozwiązywali równanie wynikające z obliczonego prawdopodobieństwa 

i warunków zadania: 
( )

1 1
3 3 1 10

n
n
−

=
−

. Część maturzystów obliczała prawdopodobieństwo 

zdarzenia A z wykorzystaniem drzewa. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Część zdających nie zauważała związku między liczbą kobiet, mężczyzn oraz łączną liczbą 

osób ( 2 3 )n n n+ =  – szczególnie, gdy próbowali rozwiązywać zadanie za pomocą drzewa. 

Zdający wybierali inny model do wyliczenia mocy Ω  i inny do obliczania mocy 

zdarzenia A. Często występowały błędy rachunkowe w obliczaniu symbolu Newtona ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2
3n

 

lub 
2
n⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Zdarzały się rozwiązania, w których zdający niepoprawnie stosowali symbol 

Newtona, np.: ( )
!

!2!2
2 n

nn −
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Ci spośród zdających, którzy wybrali metodę drzewa, popełniali błędy opisując 
prawdopodobieństwo na jego gałęziach. Wystąpiły również błędy rachunkowe przy 
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rozwiązywaniu warunku zadania ( ) 0,1P A = 0, czyli przy rozwiązywaniu prostego 
równania wymiernego. Zaskakujący jest fakt, iż w przypadku otrzymania rozwiązań 
niecałkowitych, zdający pozostawiali rozwiązanie w takiej postaci. Co więcej odpowiadali 

na pytanie postawione w treści zadania, zapisując, np. kobiet było 12
3

, a mężczyzn 24
3

. 

Komentarz 
W zadaniach tego typu zdający nie potrafią budować modelu matematycznego zgodnego 
z sytuacją opisaną w treści zadania. Błędem, który często można zaobserwować 
w rozwiązaniach jest stosowanie różnych modeli, innego do obliczenia mocy Ω  i innego 
do obliczenia mocy zbioru zdarzeń sprzyjających danemu zdarzeniu.  
Jedną z ostatnich ocenianych w zadaniu czynności była umiejętność rozwiązywania 
równania wymiernego. Dziwią prace, w których zdający nie potrafili poprawnie rozwiązać 
tego równania. Zaskakują również liczne prace, w których zdający nie weryfikują wyników 
z warunkami zadania. 

 
Zadanie 11. (5 pkt) 
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym dane są: H  – wysokość ostrosłupa oraz  
α  – miara kąta utworzonego przez krawędź boczną i krawędź podstawy ( 45 90α< < ). 

a) Wykaż, że objętość V  tego ostrosłupa jest równa 
3

2

4
3 tg 1

H
α

⋅
−

. 

b) Oblicz miarę kąta α , dla której objętość V  danego ostrosłupa jest równa 32
9

H . Wynik 

podaj w zaokrągleniu do całkowitej liczby stopni. 
 

H

α 
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Sprawdzane umiejętności 
Zdający miał wykazać się umiejętnościami opisanymi w III obszarze standardów : 

• podawania opisu matematycznego danej sytuacji w postaci układu równań – III.1)a), 
• dobierania odpowiedniego algorytmu i oceniania przydatności otrzymanych 

wyników – III.1)b), 
oraz umiejętnościami opisanymi w II obszarze standardów: 

• stosowania podanego wzoru do rozwiązania problemu – II.1)a), 
• podania miary kąta, gdy dana jest wartość funkcji trygonometrycznej tego kąta – 

II.2)a). 

Rozwiązywalność zadania  
50%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zdający zapisywali układ równań, który pozwalał wyznaczyć długość krawędzi podstawy 

ostrosłupa, np. tg
2
ah α= ⋅  i 

2
2 2

4
aH h+ = , a potem podstawiali obliczoną wielkość 

do wzoru opisującego objętość ostrosłupa. Z równania 
3

3
2

4 2
3 tg 1 9

H H
α

⋅ = ⋅
−

 obliczali tgα  

i odczytywali miarę szukanego kąta α  z Tablic funkcji trygonometrycznych  zapisując ją 
z żądanym zaokrągleniem. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Analizując rozwiązania tego zadania można było zauważyć brak umiejętności 

przeprowadzania dowodu. Zdający przekształcali wyrażenie do postaci 
1αtg

4
2

2
2

−
=

Ha  

i ponownie wstawiali wyznaczone wyrażenie do wzoru na objętość ostrosłupa. Często 
zdający dobrze wyznaczyli związki między długością krawędzi podstawy ostrosłupa 
i wysokością ściany bocznej, czy też wysokością ostrosłupa, ale błędnie przekształcali 
wyrażenia algebraiczne, źle stosowali definicje funkcji trygonometrycznych w trójkącie 
prostokątnym. Zaskakujący jest fakt, iż pojawiły się rozwiązania, w których zdający błędnie 

zastosowali zależność między przekątną kwadratu a jego bokiem, np.: 2
2

ad
= . Wielu 

zdających zmieniło treść zadania, traktując ścianę boczną jak trójkąt równoboczny lub 
trójkąt  prostokątny. W drugiej części zadania często występowały błędy rachunkowe typu 

2tg 1 6− =α  stąd 2tg 5=α . Zdający nie wykorzystywali do rozwiązania polecenia 
z podpunktu b) objętości ostrosłupa podanej w podpunkcie a) tylko konsekwentnie stosowali 
przez siebie obliczoną objętość. Niektórzy nie zaokrąglali miary kąta do pełnych stopni lub 
błędnie odczytywali wartości kąta dla obliczonej wartości funkcji trygonometrycznej. 

Komentarz 
Pierwsza część zadania wymagała od zdającego umiejętności logicznego rozumowania 
i argumentowania prowadzącego do wykazania tezy. Większość maturzystów posłużyła się 
podstawowymi zależnościami zachodzącymi między bokami i kątami w trójkątach 
prostokątnych do wykazania pozostałych zależności, jednak kłopoty z bezbłędnym 
przekształcaniem wyrażeń algebraicznych spowodowały, że nie osiągali poprawnych 
odpowiedzi.  
W rozwiązaniach można było zauważyć, że wielu zdających nie zrozumiało istoty dowodu. 
Maturzyści przekształcali wyrażenie podane w treści zadania do innej postaci i wstawiali je 
ponownie do wzoru na objętość bryły i stwierdzali, że teza jest udowodniona. 
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Zadanie 12. (4 pkt) 
W trójkącie prostokątnym ABC  przyprostokątne mają długości: 9BC = , 12CA = . Na boku 
AB  wybrano punkt D  tak, że odcinki BC  i CD  mają równe długości. Oblicz długość 
odcinka AD .  
 
Sprawdzane umiejętności 
Zdający miał wykazać się umiejętnościami opisanymi w II oraz III obszarze standardów : 

• analizowania i interpretowania treści zadania, zapisywania zależności między 
obiektami matematycznymi, analizowania i interpretowania wyników – III.2)a), 

• posługiwania się znanymi twierdzeniami geometrii płaskiej – II.2)a). 

Rozwiązywalność zadania  
58%  

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Korzystając z twierdzenia Pitagorasa zdający wyznaczali długość przeciwprostokątnej 
danego trójkąta. Zapisali jego pole na dwa sposoby i obliczyli wysokość poprowadzoną 
z wierzchołka kata prostego. Do wyznaczenia długości szukanego odcinka wykorzystywali 
podobieństwo trójkątów lub funkcje trygonometryczne i własności trójkąta 
równoramiennego, rzadziej sięgali do twierdzenia sinusów lub kosinusów. 

Najczęściej powtarzające się błędy 
Maturzyści, na etapie wstępnej analizy zadania wykazali się zrozumieniem problemu 
i przedstawiali różne sposoby jego pokonania. W przedstawionych rozwiązaniach można 
jednak zauważyć, że błędy występowały w każdej z przedstawionych metod rozwiązania 
zadania. Zdający, stosując w rozwiązaniu podobieństwo trójkątów, źle zapisywali 
proporcję. Gdy podstawą rozwiązania było zastosowanie funkcji trygonometrycznych, nie 
potrafili ich bezbłędnie określić. Maturzyści, którzy stosowali twierdzenie sinusów lub 
kosinusów popełniali błędy w prawidłowym doborze kątów i boków, do których 
twierdzenie ma zastosowanie. Często zdający obliczali jedynie długość przeciwprostokątnej 
i na tym kończyli rozwiązanie.  

Komentarz 
Najprostsza metoda rozwiązania tego zadania wymagała zastosowania twierdzenia 
Pitagorasa i wzoru na pole trójkąta. Część zdających umieściła trójkąt prostokątny ABC  
w układzie współrzędnych i korzystała w rozwiązaniu z metod analitycznych. Aby znaleźć 
współrzędne punktu D zdający rozwiązywali układ złożony z równania okręgu i prostej AB. 
Odnotowano również rozwiązania, w których maturzyści wykorzystywali podobieństwo 
trójkątów, twierdzenie sinusów i twierdzenie kosinusów. Wielość stosowanych metod 
pokazuje, że zdający dość swobodnie poruszają się po treściach związanych z geometrią ale 
mają duże trudności z ustaleniem strategii rozwiązania zadania. W rozwiązaniach widać 
brak umiejętności sprawnego przekształcania wyrażeń algebraicznych, a także liczne błędy 
rachunkowe.  
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PODSUMOWANIE 
Na podstawie analizy wyników egzaminu maturalnego z matematyki oraz uwag 

egzaminatorów można stwierdzić, że maturzyści: 

• Wykazali się umiejętnością poprawnego wyboru algorytmu rozwiązania dla sytuacji 
opisanej w zadaniu oraz stosowania w rozwiązaniu podanych wzorów. 

• Wykazali się znajomością definicji funkcji i ich własności. Dotyczyło to w szczególności 
funkcji liniowej, funkcji kwadratowej oraz wielomianowej.  

• Dobrze wykonywali obliczenia procentowe.  
• Opanowali i z powodzeniem stosowali metody rozwiązywania prostych równań 

wielomianowych, nie mieli trudności z wykorzystaniem własności ciągów.  
• W zadowalającym stopniu wykazali się znajomością podstawowych definicji, twierdzeń 

i pojęć związanych z geometrią.  
Do słabiej opanowanych umiejętności należy zaliczyć:  
• Zapisanie przedstawionych w zadaniu zależności w postaci wyrażenia algebraicznego, 

równania lub układu równań. 
• Prowadzenie rozumowania typu dowód lub uzasadnienie swoich wniosków. Wielu 

zdających wykazywało brak krytycznego podejścia do otrzymanych wyników, 
nie weryfikowało otrzymanych rozwiązań z warunkami zadania. 

• Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Popełniane błędy uniemożliwiały zdającym 
osiągnięcie poprawnego wyniku.  

• Szkicowanie wykresów i badanie własności funkcji, w której wystąpiła wartość 
bezwzględna.  

• Ustalanie strategii rozwiązania zadania, szczególnie z geometrii. 

Zadania, w których zdający do wykonywania obliczeń, mogli zastosować proste 
algorytmy, znane twierdzenia i definicje były rozwiązywane poprawnie przez przeważającą 
liczbę maturzystów. Można więc stwierdzić, że zdający potrafią rozwiązywać typowe 
problemy o małym stopniu złożoności. Jednak problem dla wielu maturzystów stanowi 
zastosowanie wiadomości i umiejętności matematycznych w zadaniach, w których nie można 
wykorzystać gotowych algorytmów.  

Zadania, w których zdający mieli wykazać się umiejętnościami opisanymi  
w III obszarze standardów egzaminacyjnych „potrafi argumentować i prowadzić 
rozumowanie typu matematycznego, formułuje i uzasadnia wnioski”, wymagały 
od maturzystów dojrzałości myślenia matematycznego i umiejętności doboru argumentów dla 
potwierdzenia bądź odrzucenia sformułowanej w zadaniu tezy. Cieszyły rozwiązania 
przemyślane, pokazujące w sposób jasny i czytelny pełne zrozumienie problemu. Wielu 
zdających przedstawiało jednak rozwiązania niepełne, nie udzielało odpowiedzi zgodnej 
z poleceniem. Były to rozwiązania z błędami wskazującymi na bezkrytycznie podchodzenie 
do uzyskiwanych wyników.  

Analizując prace maturzystów można zauważyć, że poziom merytoryczny odpowiedzi 
był zróżnicowany, a język matematyczny, jakim posługiwali się piszący, był niejednokrotnie 
nieporadny. Strategia rozwiązywania zadania, a tym samym ustalenie kolejności działań 
zależała od umiejętności budowania modelu matematycznego odpowiadającego treści 
zadania, oraz w dużej mierze pomysłowości zdających, ich spostrzegawczości i umiejętności 
stosowania algorytmów. Tylko bardzo precyzyjne, bezbłędne wykonanie działań prowadziło 
zdającego do poprawnej odpowiedzi.  
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W związku z obowiązkowym od roku 2010 egzaminem maturalnym z matematyki 
niezbędne wydaje się ustalenie, w jakim zakresie nauczyciele realizują treści zawarte 
w podstawie programowej. Konieczne jest położenie nacisku w kształceniu matematycznym 
na rozwijanie umiejętności argumentowania i rozumowania oraz sprawnego operowania 
modelami matematycznymi. Potrzebna jest też refleksja na temat skuteczności procesu 
nauczania matematyki. 
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WSTĘP 
Egzamin maturalny z informatyki odbył się w całym kraju w dniu 21 maja 2008 r. Maturzyści 
mogli go zdawać wyłącznie jako przedmiot dodatkowo wybrany, na poziomie rozszerzonym.  
Dla informatyki, jako przedmiotu zdawanego dodatkowo nie określono progu zaliczenia, 
ale wynik egzaminu został zapisany na świadectwie dojrzałości w skali procentowej.  

OPIS ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH 
Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane zgodnie z koncepcją przedstawioną 
w Informatorze o egzaminie maturalnym w 2008 roku – informatyka. 
Egzamin trwał 240 minut i składał się z dwóch części: 

− część pierwsza egzaminu (pisemna) trwała 90 minut i polegała na rozwiązaniu bez 
użycia komputera arkusza zawierającego 3 zadania; za ich rozwiązanie można było 
uzyskać maksymalnie 40% ogólnej liczby punktów z całego egzaminu (40 punktów), 

− część druga egzaminu (praktyczna) trwała 150 minut i polegała na rozwiązaniu przy 
użyciu komputera arkusza zawierającego 3 zadania; za ich rozwiązanie można było 
uzyskać maksymalnie 60% ogólnej liczby punktów z całego egzaminu (60 punktów). 

W czasie trwania drugiej części egzaminu zdający pracowali przy autonomicznych 
stanowiskach komputerowych i mogli korzystać z danych zapisanych na płycie CD 
podpisanej DANE, która była dołączona do każdego arkusza. Każde stanowisko zdającego 
wyposażone było w oprogramowanie, które zdający wybrał z listy ogłoszonej przez dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie internetowej CKE. Lista ta przedstawiała się 
następująco: 
 

Środowisko  Język programowania 
(kompilator)* Program użytkowy* 

Windows z systemem 
plików NTFS 

− Turbo Pascal 5.5 lub nowszy 
− Free Pascal (FPC 2.0) lub 

nowszy 
− MS Visual Studio .NET C++ 
− Borland C++ Builder 6 

Personal 
− Dev C++ 4.9.9.2 lub nowszy 
− Delphi 7 Personal 
− MS Visual Studio .NET VB 

− MS Office 2000 lub nowszy 
(w tym: Word, Excel, Access, 
PowerPoint) 

Linux z KDE 

− FreePascal (FPC 2.0) lub 
nowszy 

− GCC 4.1.1 C/C++ lub 
nowszy 

− OpenOffice i MySQL 5.0 lub 
nowszy 

*tylko jeden dla wybranego środowiska 
 
Nadmienić należy, że większość zdających zdecydowała się zdawać tę część egzaminu 
w środowisku Windows, kilka procent z ogólnej liczby zdających wybrało środowisko Linux.  
 
Arkusze egzaminacyjne i przykładowe ich rozwiązania dostępne są na stronie internetowej 
www.cke.edu.pl. 
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Opis zadań egzaminacyjnych, sprawdzane umiejętności, typowe odpowiedzi i uwagi 
do rozwiązań maturzystów. 

 
CZĘŚĆ I 

 
Zadanie 1. Potęgi (14 pkt) 
W poniższej tabelce podane są wartości kolejnych potęg liczby 2:  
 

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2k 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

 
Ciąg a=(a0, a1, a2,...) definiujemy następująco: 
 

ak = reszta z dzielenia liczby 2k przez 10  dla k = 0, 1, 2, .... 
 
a) Korzystając z definicji, podaj 16 pierwszych wyrazów ciągu a. Wyniki umieść 

w poniższej tabelce: 
 

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ak                 
 
Uwaga: w dalszej części tego zadania możesz przyjąć, że operacje arytmetyczne na liczbach 

całkowitych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie całkowite, reszta 
z dzielenia) wykonywane są w czasie stałym, niezależnie od wielkości argumentów. 

 
b) W wybranej przez siebie notacji (lista kroków, schemat blokowy lub język 

programowania) podaj algorytm, który dla danej nieujemnej liczby całkowitej k  
wyznacza resztę z dzielenia liczby k2  przez 10. Np. dla 15=k  wynikiem działania 
Twojego algorytmu powinno być 8.  

 
Przy ocenie Twojego rozwiązania będzie brana pod uwagę zarówno poprawność 
zaproponowanego algorytmu, jak i jego złożoność czasowa, czyli liczba operacji 
arytmetycznych wykonywanych w trakcie obliczania wyniku. 
 
Specyfikacja: 
 
Dane: Liczba całkowita 0≥k . 

Wynik: Reszta z dzielenia k2 przez 10. 
 

 
c) Podaj w wybranej przez siebie notacji (lista kroków, schemat blokowy lub język 

programowania) algorytm obliczania liczby na , gdy a jest liczbą całkowitą, natomiast n 
jest potęgą liczby 2 ( kn 2=  dla pewnej liczby całkowitej 0≥k ). Przy ocenie Twojego 
rozwiązania będzie brana pod uwagę złożoność czasowa (w zależności jedynie od n) 
zaproponowanego algorytmu, czyli liczba operacji arytmetycznych wykonywanych 
w trakcie obliczania wyniku. 

Wskazówka: zauważ, że 22
nn

n aaa ⋅= , dla n>1. 
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Specyfikacja: 
 

Dane: Liczby całkowite a i n, gdzie kn 2=  dla pewnej liczby całkowitej 0≥k . 

Wynik: Liczba na . 
 

Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu były badane umiejętności z I i II obszaru standardów. Zdający: 

• rozwiązuje zadanie poprzez skorzystanie ze znanej metody 
• dokonuje analizy zadania, opracowuje algorytm zgodny ze specyfikacją zadania 

i zapisuje go w wybranej przez siebie notacji 
• analizuje liczbę działań wykonywanych w algorytmie 

Rozwiązywalność zadania 
33%, przy czym  
a) – 74% 
b) – 37% 
c) – 19% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a)  

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ak 1 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 
b)  

krok 1: jeżeli k = 0, to wynikiem jest 1 
krok 2: w przeciwnym przypadku 
krok 2.1: policz resztę z dzielenia k przez 4 
krok 2.2: jeżeli reszta = 0, to wynikiem jest 6 
krok 2.3: jeżeli reszta = 1, to wynikiem jest 2 
krok 2.4: jeżeli reszta = 2, to wynikiem jest 4 
krok 2.5: jeżeli reszta = 3, to wynikiem jest 8 

c)  
krok 1: p := a 
krok 2: dopóki n > 1 wykonuj  
krok 2.1: p := p * p 
krok 2.2: n := n div 2 
krok 3: wynikiem jest p 

Najczęściej powtarzające się błędy 
W punkcie a) zdarzały się rozwiązania świadczące o braku zrozumienia definicji ciągu, 
np. jako wyrazy ciągu wynikowego przedstawiano pary liczb w postaci (k, ak). 
W punkcie b), w wielu rozwiązaniach (uznawanych za poprawne), zdający nie zdawali sobie 
sprawy z tego, że złożoność obliczania 2k nie jest stała (jako jeden krok algorytmu podawali: 
podnieść 2 do potęgi k). Część zdających nie znała operacji obliczania reszty z dzielenia 
lub nie rozumiała różnicy między DIV a MOD. Innym błędem było sprowadzanie zadania 
do innego problemu niż podany w zadaniu, np. obliczanie ilorazu liczba/10 dla liczba=2k, 
a następnie podawanie, że wynik jest równy pierwszej cyfrze po przecinku uzyskanego 
wyniku (nie pokazując, jak wyznaczyć wartość pierwszej cyfry po przecinku).  
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Częstym błędem popełnianym przez zdających w punkcie c) było przyjmowanie przy 
obliczaniu potęgi, że parametr k jest znany (co jest niezgodne z podaną specyfikacją) 
i bezpośrednie odwoływanie się do wartości k. Zdarzały się też rozwiązania, w których 
zdający czytali n, a następnie sprawdzali, czy n jest potęgą dwójki. Ponieważ własność n=2k 
dla naturalnego k wynikała ze specyfikacji zadania, sprawdzanie takie nie było konieczne. 

Komentarz 
Zadanie okazało się trudne dla maturzystów, zwłaszcza punkt c), który był najtrudniejszy, 
wypadł najsłabiej. Zadanie zostało skonstruowane poprawnie, o czym może świadczyć fakt, 
że najłatwiejszy był punkt a), w którym zdający miał podać 16 pierwszych wyrazów ciągu a, 
gdzie ak = reszta z dzielenia liczby 2k przez 10 dla k = 0, 1, 2, .... . W punkcie b) poprawne 
rozwiązanie o stałej złożoności, które wymagało jedynie zauważenia własności 
definiowanego ciągu (dla kolejnych k=1, 2, 3, …, n, ciąg składa się z powtarzających się 
liczb: 2, 4, 8, 6), występowało znacznie rzadziej niż algorytm obliczania wyrazu ciągu 
„z definicji”. Egzaminatorzy byli zaskoczeni, że zdający nie zdają sobie sprawy 
ze złożoności obliczania potęgi 2 do k-tej i uznają to za operację elementarną. W punkcie c) 
tylko część zdających skorzystała ze wskazówki i zoptymalizowała liczbę operacji 
arytmetycznych, uzyskując logarytmiczną złożoność czasową.  

 
 
Zadanie 2. Słowa (14 pkt) 
Niech { }baA ,=  będzie dwuliterowym alfabetem. Napisem nad alfabetem A nazywamy 
skończony ciąg znaków z tego alfabetu o długości większej od zera. Np. takimi napisami są: 

a, ab, aba, baba, aaaa 
Długość napisu w będziemy oznaczać przez w . Zatem 3=aba . 
Jeżeli w1 i w2 są napisami, to przez w1w2 będziemy oznaczali napis zbudowany z napisu w1  
i z następującego po nim napisu w2. Np. dla abw =1  i aaw =2 , abaaww =21 . 
Zdefiniujemy teraz napisy 2-regularne. Każdy napis złożony tylko z jednej litery jest  
2-regularny. Jeżeli napis w jest 2-regularny, to napis ww jest też 2-regularny. Żadne inne 
napisy nie są 2-regularne.  
Oto procedura rekurencyjna 2REG(w), która sprawdza, czy dany napis w nad alfabetem A jest 
2-regularny.  
 
Specyfikacja:  
 

Dane: napis w o długości n (n ≥ 1), składający się z liter należących do alfabetu A. 
Wynik: odpowiedź TAK, jeśli napis w jest napisem 2-regularnym; odpowiedź NIE, jeśli napis 

w nie jest napisem 2-regularnym. 
 
2REG(w); 

krok 1: jeśli 1=w , to wynikiem jest TAK 

krok 2: jeśli 1>w  i w  jest nieparzyste, to wynikiem jest NIE 

krok 3: jeśli 1>w  i w  jest parzyste, to: 
krok 3.1: podziel napis w na dwa napisy w1 i w2 o takiej samej długości i takie, 

że 21www =  
krok 3.2: jeśli 21 ww ≠ , to wynikiem jest NIE 
krok 3.3: wynikiem jest wynik wywołania 2REG(w1) 
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a) Wypisz parametry wszystkich wywołań rekurencyjnych funkcji 2REG dla poniższych 
napisów oraz podaj wynik jej działania: 

i. aabbaabb 
ii. aaaaaaaa 

iii. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
np.: dla napisu w = abab, parametry wszystkich wywołań rekurencyjnych funkcji 2REG 
i wynik jej działania są następujące: 

abab→ab→NIE 
b) Jakiej długości są napisy 2-regularne? Odpowiedź uzasadnij. 

c) Ile jest napisów 2-regularnych o długości n (n ≥ 1) nad alfabetem A? Odpowiedź 
uzasadnij. 

d) Pewnym uogólnieniem napisów 2-regularnych są napisy 3-regularne.  
Każdy napis jednoliterowy jest 3-regularny. Jeśli napis w jest 3-regularny, to każdy 
z napisów wxw, wwx, gdzie x jest dowolnym napisem nad alfabetem A i takim, że długość 
x jest taka sama jak długość w, jest napisem 3-regularnym. Żaden inny napis nie jest  
3-regularny.  
Przykładowymi napisami 3-regularnymi są: a, aba, abaabaaaa. 
Ale aaaabaaba nie jest 3-regularny. 

Napisz w wybranej przez siebie notacji (lista kroków, schemat blokowy lub język 
programowania) algorytm zgodny ze specyfikacją, który sprawdza 3-regularność danego 
napisu.  

Specyfikacja:  
Dane: napis w, o długości n (n ≥ 1), składający się z liter należących do alfabetu A. 
Wynik: odpowiedź TAK, jeśli napis w jest napisem 3-regularnym; odpowiedź NIE, jeśli napis 

w nie jest napisem 3-regularnym. 
 

 

Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu były badane umiejętności z I i II obszaru standardów. Zdający: 

• zna algorytm rekurencyjny i różne sposoby jego zapisu 
• wyodrębnia kolejne parametry wywołań algorytmu rekurencyjnego 
• dokonuje analizy zadania 
• opracowuje algorytm zgodny z podaną specyfikacją i zapisuje go w wybranej przez 

siebie notacji 

Rozwiązywalność zadania 
43%, przy czym  
a) 68% 
b) 46% 
c) 23% 
d) 36% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a)  
aabbaabb → aabb → NIE 
aaaaaaaa → aaaa → aa → a → TAK 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb → bbbbbbbbbb → bbbbb → NIE 
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b)  
Długość napisu musi być potęgą liczby 2, gdyż napis jednoliterowy jest 2-regularny, a każdy 
napis 2-regularny o długości większej od 1 powstaje z połączenia dwóch napisów 
2-regularnych o takiej samej długości, a zatem ma długość dwa razy większą od długości 
każdego z tych napisów. 

c)  
Są tylko dwa napisy 2-regularne o długości n, gdy n jest potęgą liczby 2. Jeden napis 
to napis składający się tylko z liter a, drugi napis to napis składający się tylko z liter b. Jeśli 
n nie jest potęgą liczby 2, to nie ma napisów 2-regularnych o tej długości. 
Jednoliterowy napis 2-regularny składa się albo z litery a, albo z litery b. Każdy napis 
2-regularny o długości większej od 1 powstaje z połączenia dwóch identycznych, 
zbudowanych z tej samej litery, napisów 2-regularnych. 

d)  
3REG(w) 

krok 1: n := długość słowa w 
krok 2: jeżeli n = 1, to wynikiem jest TAK 
krok 3: jeżeli n > 1 i  n nie jest podzielne przez 3, to wynikiem jest NIE 
krok 4: jeżeli n jest podzielne przez 3, to: 

krok 4.1: podziel słowo w na 3 podsłowa w1, w2, w3 o równych długościach 
i takie, że w = w1 w2 w3 

krok 4.2: jeżeli (w1=w2) lub (w1=w3), to wynikiem jest wynik wywołania 
3REG(w1) 

krok 4.3: w przeciwnym razie wynikiem jest NIE 

Najczęściej powtarzające się błędy 
W punkcie a) zdarzało się, że zdający podawali tylko jedno wywołanie funkcji 2REG(w), 
pomijając wywołania 2REG(w1), co może świadczyć o niezrozumieniu działania rekurencji. 
W punkcie b) najczęstsze błędne odpowiedzi to napisy o długości parzystej lub napisy 
nieskończenie długie.  
Bardzo często występującą błędną odpowiedzią wśród zdających do punktu c) była 
odpowiedź: nieskończenie wiele (mylenie liczby napisów z ich długością). 
W punktach b) i c) uzasadnienia często były niejasne albo nie było ich w ogóle, zdarzały się 
również błędne uzasadnienia do dobrej odpowiedzi. 
W punkcie d) zdający wzorowali się na funkcji 2REG(w) i stąd wynikały najbardziej typowe 
błędy: badanie parzystości (nieparzystości) długości napisu zamiast sprawdzenia, czy jego 
długość jest podzielna przez 3, bądź też niepoprawne formułowanie warunku określającego, 
czy napis w1 równa się napisowi w2 lub w3 (nieprawidłowy operator logiczny, tzn. w1=w2 
i w1=w3 albo zamiennie w1≠w2 lub w1≠w3, a czasami wprowadzanie dodatkowych 
warunków niezgodnych z treścią zadania, np. w1=w2 i w1=w3 i w2≠w3).  
Innym błędem pojawiającym się w rozwiązaniach tego punktu zadania był brak wywołania 
funkcji 3REG dla w1. 

Komentarz 
Zadanie okazało się dość trudne, zwłaszcza punkt c). Zdający, którzy dokonali prawidłowej 
analizy podanego w treści zadania algorytmu, nie mieli problemu z wypisaniem parametrów 
wszystkich wywołań rekurencyjnych funkcji 2REG(w). Podawali też dobre odpowiedzi do 
podpunktów b) i c) wraz z poprawnym uzasadnieniem. Ponadto, wzorując się na procedurze 
rekurencyjnej 2REG(w) poprawnie zapisali algorytm sprawdzający 3-regularność danego 
napisu zgodnie z przedstawioną specyfikacją. Zadanie podobało się zarówno zdającym, 
jak i egzaminatorom sprawdzającym prace. 
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Zadanie 3. Test (12 pkt)  
Podpunkty a) – l) zawierają po trzy odpowiedzi, z których każda jest albo prawdziwa, albo 
fałszywa. Zdecyduj, które z podanych odpowiedzi są prawdziwe (P), a które fałszywe (F). 
Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. 
a) Dla poniższego algorytmu dane stanowi skończony ciąg liczbowy zawierający 

co najmniej jedną liczbę:  
1. i := 0 
2. wynik := 0 
3. dopóki nie przetworzono wszystkich liczb w ciągu wykonuj:  

i. x := kolejna liczba  
ii. wynik := (i*wynik+x)/(i+1) 

iii. i := i+1 
4. wypisz wynik 

 
Uwaga: „:=” oznacza instrukcję przypisania. 
 
Wynikiem działania tego algorytmu jest 
 P F 
suma podanych liczb.   
średnia arytmetyczna podanych liczb.   
średnia geometryczna podanych liczb.   

 
b) Poszukując numeru telefonu w książce telefonicznej wiele osób korzysta z następującego 

algorytmu: otwieramy książkę mniej więcej w połowie. Jeśli szukane nazwisko 
w kolejności alfabetycznej jest wcześniej niż nazwisko, na które trafiliśmy, otwieramy 
książkę w połowie, licząc od początku do miejsca, w którym się znajdujemy. 
W przeciwnym przypadku bierzemy pod uwagę drugą połowę książki. Postępujemy 
podobnie dla tej części książki, którą wybraliśmy, aż do momentu, kiedy jesteśmy blisko 
szukanego nazwiska. Wtedy wystarczy już przejrzeć kilka stron. Ten sposób 
postępowania jest zastosowaniem w praktyce strategii 

 P F 
dziel i zwyciężaj.   
zachłannej.   
porządkowania ciągu elementów.   

 
c) Urządzenie, które pobiera dane cyfrowe z komputera i zamienia je na sygnały analogowe 

przesyłane w sieci telefonicznej to 
 P F 
karta sieciowa.   
router.   
modem.   

 
d) Zapis 1010(p) oznacza, że 1010 jest zapisem pewnej liczby w systemie pozycyjnym 

o podstawie p. Zaznacz, która z poniższych równości jest prawdziwa: 
 P F 
1010(2) = 10(10)   
12(10) = 1110(2)   
67(10) = 1000011(2)   
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e) Kod ASCII znaku zero wynosi 48, a kodem małej litery „a” jest 97.  
 P F 
Kodem znaku „3” jest liczba 00110100(2).   
Kodem znaku „4” jest liczba 01100000(2).   
Kodem małej litery „f” jest liczba 01100110(2).   

 
f) Poniższy schemat blokowy opisuje instrukcję powtarzania, w której 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P F 
liczba powtórzeń instrukcji I nie zależy od warunku warunek.   
instrukcja I jest wykonywana co najmniej raz.   
jeśli warunek nie jest spełniony, to następuje zakończenie powtarzania.   

 
g) Do szyfrowania informacji służy 
 P F 
algorytm RSA.   
algorytm Euklidesa.   
algorytm Hornera.   

 
h) Adresy IP składają się z czterech liczb z zakresu od 0 do 255, które zapisuje się 

oddzielone kropkami, np. 130.11.121.94. Pierwsza z liczb zapisana binarnie na ośmiu 
bitach pozwala określić, do jakiej klasy należy adres. Adresy klasy B mają na dwóch 
pierwszych bitach (licząc od lewej strony) wartości odpowiednio 1 i 0. Adresy klasy C 
mają na pierwszych trzech pozycjach wartości 1, 1 i 0.  

 P F 
Adres 128.12.67.90 należy do klasy B.   
Adres 191.12.56.1 należy do klasy C.   
Adres 192.14.56.10 należy do klasy B.   

 
i) Skrótem nazwy protokołu sieciowego jest  
 P F 
FTP.   
SSH.   
OSI.   

 
j) Plik graficzny zawiera obrazek o rozmiarach 1024 na 768 pikseli zapisany z użyciem 

256 kolorów. Do zapisania tego pliku (bez użycia kompresji) potrzebne jest 
 P F 
786432 bitów.   
786432 bajtów.   
786432 kilobajtów.   

I 

warunek
prawda fałsz 
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k) Nazwą nośnika pamięci zewnętrznej jest 
 P F 
płyta CD.   
pamięć flash.   
pamięć cache.   

 
l) Asymetryczne metody szyfrowania wymagają 
 P F 
używania takich samych kluczy do szyfrowania i deszyfrowania 
wiadomości.   

używania różnych kluczy do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości.   
ujawniania klucza służącego do szyfrowania.   

 
 
Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu były badane umiejętności z I obszaru standardów. Zdający: 

• zna komputerową reprezentację znaków, liczb, tekstów i obrazów 
• zna rolę, funkcję i zasady pracy sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowej 
• zna klasyczne algorytmy 
• zna metody szyfrowania informacji 

Rozwiązywalność zadania 
61%, przy czym  
a) 55% 
b) 65% 
c) 68% 
d) 66% 
e) 63% 
f) 89% 
g) 66% 
h) 62% 
i) 34% 
j) 68% 
k) 71% 
l) 24% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a) FPF 
b) PFF 
c) FFP 
d) PFP 
e) FFP 
f) FPF 
g) PFF 
h) PFF 
i) PPF 
j) FPF 
k) PPF 
l) FPP 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
W punkcie b) zdający błędnie, jako prawidłową, podawali ostatnią odpowiedź: 
porządkowania ciągu elementów. Mieli również problemy z punktem g), w którym 
zaznaczali, że algorytm Hornera służy do szyfrowania informacji. W punkcie i) pomijali 
prawdziwą odpowiedź: SSH, co świadczy o nieznajomości protokołu zdalnej sesji SSH, 
umożliwiającego szyfrowanie połączenia między klientem a serwerem. W punkcie k) jako 
nośnika pamięci zewnętrznej nie uznawali pamięci flash, zaś w punkcie j) zaznaczali jako 
poprawną więcej niż jedną odpowiedź. 

Komentarz 
Zadanie okazało się umiarkowanie trudne dla zdających, łatwe były punkty f) i k), natomiast 
najtrudniejsze – punkty l) oraz i). Zadanie miało charakter testu wyboru sprawdzającego 
znajomość i rozumienie zagadnień z zakresu ogólnej wiedzy informatycznej. Wyniki 
uzyskane przez maturzystów były różnorodne, co wskazuje na duże zróżnicowanie poziomu 
ich wiedzy. Charakterystyczne, iż rezultaty uzyskane przez zdających wyraźnie były 
uzależnione od szkół, które kończyli. W niektórych szkołach zdający doskonale radzili sobie 
z tym zadaniem, w innych wyniki były znacząco niższe. 
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CZĘŚĆ II 
Zadanie 4. Wybory (20 pkt) 
W Infolandii przeprowadzono wybory parlamentarne. Do przydzielania mandatów 
zastosowano uproszczoną metodę d’Hondta opartą na obliczaniu współczynnika X: 
 

1+
=

s
vX ,  

 
gdzie: 
 
v  – to liczba głosów zdobytych przez dany komitet wyborczy w wyborach, 

s  – to liczba mandatów przydzielonych komitetowi do tej pory. 

 
W każdym okręgu wyborczym mandaty przydziela się w następujący sposób: dopóki 
wszystkie mandaty nie zostaną przydzielone, dla każdego ugrupowania obliczany jest 
współczynnik X. W danym kroku algorytmu mandat otrzymuje ten komitet wyborczy, który 
ma największą wartość współczynnika X. W naszym zadaniu współczynniki X 
dla poszczególnych komitetów są różne w każdej fazie obliczeń. 
 
Przykład 
Załóżmy, że mamy zarejestrowane 3 komitety wyborcze: A, B i C, które otrzymały kolejno 
950, 350 i 500 głosów w danym okręgu, a do obsadzenia jest 5 mandatów. W kolejnych 
krokach algorytmu mandaty przydzielamy na podstawie obliczonych współczynników dla 
poszczególnych komitetów wyborczych: 
 
 

Krok 
algorytmu Komitet A Komitet B Komitet C Kto otrzymuje 

mandat? 

1 
0=s  

950
1

950
==X  

0=s  

350
1

350
==X  

0=s  

500
1

500
==X  A 

2 
1=s  

475
2

950
==X  

0=s  

350
1

350
==X  

0=s  

500
1

500
==X  C 

3 
1=s  

475
2

950
==X  

0=s  

350
1

350
==X  

1=s  

250
2

500
==X  A 

4 
2=s  

67,316
3

950
==X  

0=s  

350
1

350
==X  

1=s  

250
2

500
==X  B 

5 
2=s  

67,316
3

950
==X  

1=s  

175
2

350
==X  

1=s  

250
2

500
==X  A 

 
Mandaty przypadają komitetom (kolejno) A, C, A, B, A. Zatem 3 mandaty zdobędzie komitet 
A, a po 1 mandacie komitety B i C. 
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a) Wybory odbyły się w 20 okręgach wyborczych. W parlamencie Infolandii ma zasiąść 
350 posłów, z 6 różnych komitetów wyborczych o nazwach A, B, C, D, E, F. 
 

Plik dane.txt  zawiera dane dotyczące przeprowadzonych wyborów w podziale na okręgi. 
W każdym wierszu pliku znajduje się 7 liczb oddzielonych znakami odstępu: pierwsze sześć 
określają liczby oddanych ważnych głosów na kolejne komitety wyborcze (w kolejności A, B, 
C, D, E, F), a ostatnia oznacza liczbę mandatów do podziału w danym okręgu. Pierwszy 
wiersz zawiera dane dla okręgu wyborczego nr 1, drugi wiersz zawiera dane dla okręgu 
wyborczego nr 2, itd.  

 

Przykład 

 
325 155 200 248 311 69 15 
478 198 321 487 54 14 18 

 
Odpowiedzi do poniższych podpunktów umieść w pliku tekstowym wybory.txt. 
Odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź cyfrą oznaczającą podpunkt. 
 

1. Podaj, ile głosów łącznie otrzymał każdy z komitetów. 

2. Podaj numery okręgów, w których łącznie na wszystkie komitety wyborcze oddano 
najwięcej i najmniej głosów. 

3. Podaj liczby mandatów uzyskanych przez komitety A, B, C, D, E, F w okręgu 6. 

4. Podaj, ile mandatów uzyskał każdy z komitetów A, B, C, D, E, F w całym 
parlamencie. 

 
b) Dla danych z pliku dane.txt wykonaj wykres prezentujący procentowy rozkład liczby 

głosów oddanych w całej Infolandii na poszczególne komitety wyborcze. Pamiętaj 
o prawidłowym i czytelnym opisie wykresu. 

 
Do oceny oddajesz plik(i) o nazwie(ach) ...................................................................................,  
   tu wpisz nazwę(y) pliku(ów) 

zawierający(e) komputerową(e) realizację(e) Twoich obliczeń, plik tekstowy wybory.txt, 
zawierający odpowiedzi do podpunktów zadania a) oraz plik o nazwie  
 

...................................................., zawierający wykres do zadania b). 
              tu wpisz nazwę pliku 
 
 
Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu była badana umiejętność z II i III obszaru standardów: Zdający: 

• dobiera właściwy program do rozwiązania zadania 
• formułuje sytuację problemową i przystępuje do rozwiązania problemu w sposób 

planowy: wydziela podproblemy i wskazuje zależności między nimi, projektuje 
metody (algorytmy) rozwiązania zadania 

• formułuje informatyczne rozwiązanie problemu przez odpowiedni dobór struktury 
danych oraz algorytmu i realizuje je w wybranym języku programowania 
(bądź w programie narzędziowym) 
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• stosuje narzędzia i techniki informatyczne do modelowania symulacji 
• tworzy zestawienie wyników 
• wykonuje analizę statystyczną różnych procesów z życia codziennego 
• posługuje się programem użytkowym do graficznej prezentacji procentowego 

rozkładu sumy głosów oddanych we wszystkich okręgach 

Rozwiązywalność zadania 
38%, przy czym 
a) 32% 
b) 60% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
a)  
1 
A-6331 
B-3801 
C-3866 
D-4941 
E-4351 
F-2281 
2 
min: okręg nr 4 
max: okręg nr 2 
3 
A-9 
B-1 
C-4 
D-4 
E-4 
F-2 
4 
A - 93 
B - 50 
C - 50 
D - 69 
E - 62 
F - 26 

 
b)  

Procentowy rozkład liczby głosów oddanych w 
całej Infolandii na poszczególne komitety wyborcze

A
25%

B
15%C

15%

D
19%

E
17%

F
9%

 
Większość zdających do rozwiązania zadania w punkcie a) wybrała napisanie programu 
w wybranym przez siebie języku programowania, np. takie jak na następnych stronach – ale 
były też rozwiązania pracochłonne w arkuszu kalkulacyjnym (z wykorzystaniem 
odpowiednich formuł i ich powielaniem). Część zdających podała prawidłowe odpowiedzi 
tylko w pliku tekstowym, ale nie załączyła komputerowej realizacji rozwiązania 
i nie otrzymała punktów.  
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program Wybory; 
 
const 
 l_okr = 20;  {Liczba okręgów} 
 l_kom = 6;   {Liczba komitetów} 
 
 var 
  wyn        : text;                                 {Plik z wynikami} 
  glosy      : array[1..l_okr,1..l_kom] of integer;  {Liczby głosów 

oddanych w 
poszczególnych 
okręgach} 

  l_mandatow : array[1..l_okr] of integer;           {Liczby mandatów do 
rozdzielenia w 
poszczególnych 
okręgach}  

  mandat     : array[1..l_okr,1..l_kom] of integer;  {Liczby mandatów 
przydzielonych w 
poszczególnych 
okręgach} 

  komitety   : array[1..l_kom] of char;              {Nazwy poszczególnych 
komitetów} 

 
procedure wczytaj_dane; {Wczytanie danych do tablicy} 
 var  
  nazwa_komitetu : char; 
  dane           : text;      {Plik z danymi} 
  i              : 1..l_okr;  {Indeks} 
  j              : 1..l_kom;  {Indeks} 
  k              : 0..l_kom;  {Indeks} 
begin 
  assign(dane, 'dane.txt'); 
  reset(dane); 
   
  k := 0; 
  for nazwa_komitetu:='A' to 'F' do 
  begin 
    k := k + 1; 
    komitety[k] := nazwa_komitetu; 
  end; 
   
  for i := 1 to l_okr do 
   begin 
    for j := 1 to l_kom do  
      read(dane, glosy[i,j]); 
    read(dane, l_mandatow[i]); 
    readln(dane); 
   end; 
    
  close(dane); 
end; 
 
procedure mandaty; 
 var  
  ktory   : integer;   {Który komitet ma dotąd najwyższy współczynnik v} 
  max     : real;      {Ile wynosi dotąd najwyższy współczynnik v} 
  v       : real;      {Wartość współczynnika v} 
  i       : 1..l_okr;  {Indeks} 
  j       : 1..l_kom;  {Indeks} 
  k       : integer;   {Indeks}  
 
begin 
  for i := 1 to l_okr do 
    for j := 1 to l_kom do  
      mandat[i,j] := 0; 
    
  for i := 1 to l_okr do 
   begin 
    for k := 1 to l_mandatow[i] do {przydzielenie kolejnego mandatu} 
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     begin 
       max   := 0; 
       ktory := 1; 
       for j := 1 to l_kom do  
        begin 
         v := glosy[i,j] / (mandat[i,j]+1); 
         if max < v then  
          begin 
           max   := v; 
           ktory := j; 
          end; 
        end; {for j} 
      mandat[i,ktory] := mandat[i,ktory] + 1; 
     end; {for k} 
   end; {for i} 
end; {mandaty} 
 
procedure pkt1; 
 var  
  suma : integer;   {Liczba głosów bieżącego komitetu} 
  i    : 1..l_okr;  {Indeks} 
  j    : 1..l_kom;  {Indeks} 
 
begin 
  writeln(wyn,'1'); 
  for j := 1 to l_kom do 
   begin 
    suma := 0; 
    for i := 1 to l_okr do  
     suma := suma + glosy[i,j]; 
    writeln(wyn, komitety[j], '-', suma); 
   end; 
end; 
 
procedure pkt2; 
 var  
  suma      : integer;   {Liczba głosów w bieżącym  okręgu} 
  max, min  : integer;   {Największa i najmniejsza dotąd liczba głosów w 
okręgu} 
  ktory_min,  
  ktory_max : 0..l_okr;  {Numery okręgów o najmniejszej i największej 
liczbie głosów}  
  i         : 1..l_okr;  {Indeks} 
  j         : 1..l_kom;  {Indeks} 
begin 
  writeln(wyn, '2'); 
  max := 0;  
  min := maxint; 
  ktory_min := 0;  
  ktory_max := 0; 
  for i := 1 to l_okr do 
  begin 
    suma := 0; 
    for j := 1 to l_kom do 
      suma := suma + glosy[i,j]; 
    if suma > max then  
  begin  
   max := suma;  
   ktory_max := i;  
  end; 
    if suma < min then  
  begin  
   min := suma;  
   ktory_min := i;  
  end; 
  end; 
  writeln(wyn, 'min: okreg nr ', ktory_min); 
  writeln(wyn, 'max: okreg nr ', ktory_max); 
end; 
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procedure pkt3; 
 const 
  nr_okr = 6; {Dla tego komitetu liczymy liczbę mandatów} 
 var 
  j : 1..l_kom;  {Indeks} 
begin 
  writeln(wyn, '3'); 
  for j := 1 to l_kom do  
    writeln(wyn, komitety[j], '-', mandat[nr_okr,j]); 
end; 
 
procedure pkt4; 
 var 
  suma : integer;   {Liczba mandatów bieżącego komitetu} 
  i    : 1..l_okr;  {Indeks} 
  j    : 1..l_kom;  {Indeks} 
begin 
  writeln(wyn, '4'); 
  for j := 1 to l_kom do 
   begin 
    suma := 0; 
    for i := 1 to l_okr do 
      suma := suma + mandat[i,j]; 
    writeln(wyn, komitety[j], ' - ', suma);   
   end; 
end; 
 
begin {Program} 
  wczytaj_dane;              {Wczytanie danych } 
   
  mandaty;                   {Obliczenie liczby mandatów}   
   
  assign(wyn, 'wybory.txt'); {Utworzenie} 
  rewrite(wyn);              {pliku wynikowego} 
   
  {Wyznaczanie i zapisywanie odpowiedzi do poszczególnych podpunktów} 
  pkt1; 
  pkt2; 
  pkt3; 
  pkt4; 
   
  close(wyn); 
end.  

Najczęściej powtarzające się błędy 
Zdający mieli największe trudności z podpunktami a3 i a4, w których należało zastosować 
podany algorytm do przydzielania mandatów; niektórzy podawali błędne odpowiedzi 
do tych podpunktów, które wynikały z zupełnego niezrozumienia opisanej metody.  
W podpunkcie a2, niektórzy zdający podawali nazwy komitetów zamiast numerów okręgów 
lub numery wierszy, jeśli zadanie rozwiązywali w arkuszu. Zdarzało się, że kolumna 
z liczbą mandatów do podziału na dany okręg była traktowana jako liczba głosów oddanych 
na siódmy komitet.  
W podpunkcie a4 niektórzy zdający, zamiast liczyć mandaty w każdym okręgu i później je 
zsumować, najpierw sumowali liczbę głosów (we wszystkich okręgach) i na tej podstawie 
wyznaczali liczbę mandatów stosując metodę d’Hondta. Takie rozwiązanie było niezgodne 
z treścią zadania, gdzie było napisane, że mandaty przydziela się osobno w każdym okręgu.  
W punkcie b) częstym błędem było tworzenie wykresu na podstawie danych z całej tabeli 
z danymi szczegółowymi z rozbiciem na okręgi (zamiast sum obliczonych w podpunkcie a1) 
i stosowanie do nich bezpośrednio wykresu kolumnowego. Zdarzały się również wykresy 
z błędem polegającym na tym, że wykresy były utworzone dla rozkładu głosów oddanych 
w poszczególnych okręgach wyborczych zamiast dla rozkładu głosów oddanych 
na poszczególne komitety wyborcze. 
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Komentarz 
Zadanie okazało się trudne, przy czym punkt b) – umiarkowanie trudny. Zdający najczęściej 
wykorzystywali arkusz kalkulacyjny do wygenerowania odpowiedzi do podpunktów a1, a2 
oraz punktu b), prawidłowo sumując głosy oddane na poszczególne komitety, wyszukując 
maksimum i minimum wśród sum głosów oddanych w poszczególnych okręgach 
wyborczych oraz tworząc wykres kołowy lub kolumnowy, pozwalający odczytać 
procentowy rozkład liczby głosów na poszczególne komitety wyborcze w całej Infolandii. 
Prawidłowe odpowiedzi do podpunktów a3 i a4 można uzyskać pisząc prosty program, 
obliczający liczbę mandatów w poszczególnych okręgach. Zdający wyraźnie nie umieli 
zastosować podanego algorytmu do przydzielania mandatów, niektórzy maturzyści udzielali 
odpowiedzi do punktów 3 i 4 wykazując się kompletnym niezrozumieniem całej opisanej 
procedury. 
 
Zadanie 5. Hasła jednorazowe (22 pkt) 
Infobank oferuje swoim klientom internetowe konta osobiste. Do korzystania z tych kont 
potrzebna jest lista haseł jednorazowych. Jesteś pracownikiem Wydziału Bezpieczeństwa. 
Wydział ten zajmuje się tworzeniem dla klientów list haseł jednorazowych na podstawie słów 
wcześniej wygenerowanych przez Wydział Statystyk, według ustalonych przez bank 
algorytmów. 
 

Plik slowa.txt, zawiera 1000 słów o długościach nie większych niż 30 znaków. Każde 
słowo jest zapisane w osobnym wierszu i złożone jest z wielkich liter alfabetu angielskiego.  
 
a) Na początku swojej działalności bank stosował następującą metodę generowania haseł. 

Hasłami jednorazowymi są zapisane od końca słowa wygenerowane przez Wydział 
Statystyk. 

Przykład 

Słowo Utworzone hasło 
KAJAK KAJAK 

EGZAMIN NIMAZGE 
MATURA ARUTAM 

KOMINIARZ ZRAINIMOK 
Dla danych z pliku slowa.txt utwórz listę haseł jednorazowych i umieść ją w pliku 
hasla_a.txt (każde hasło w osobnym wierszu). Dodatkowo w pliku slowa_a.txt  
podaj najdłuższe i najkrótsze hasła oraz ich długości. 

Uwaga: Dla danych z pliku slowa.txt da się utworzyć tylko po jednym haśle 
o największej i najmniejszej długości. Ta uwaga ma też zastosowanie w podpunkcie b). 
 
b) Metoda tworzenia haseł opisana w punkcie a) okazała się zawodna, dlatego Wydział 

Bezpieczeństwa postanowił zmienić algorytm.  
Palindrom to takie słowo, które czytane od lewej do prawej i od prawej do lewej jest takie 
same. 
Algorytm tworzenia hasła ze słowa w: 

− wyznacz najdłuższe słowo w1 takie, że w1 jest początkiem słowa w oraz w1 jest 
palindromem 

− oznaczmy w=w1w2 
− hasło powstaje przez złączenie dwóch słów: w2 zapisanego od prawej do lewej i w. 
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Uwaga: Jeśli w jest palindromem, to w=w1, a słowo w2 jest puste (nie zawiera żadnych 
znaków). 

Przykład 

Słowo Najdłuższy palindrom  
rozpoczynający słowo Utworzone hasło 

KAJAK KAJAK KAJAK 
KAJAKARSTWO KAJAK OWTSRAKAJAKARSTWO 

MAMA MAM AMAMA 
KAKTUS KAK SUTKAKTUS 
WANNA W ANNAWANNA 

EGZAMIN E NIMAZGEGZAMIN 
 
Dla danych znajdujących się w pliku slowa.txt, utwórz listę haseł według nowego 
algorytmu. Utworzone hasła jednorazowe umieść w pliku hasla_b.txt (każde hasło 
w osobnym wierszu).  
 
Dodatkowo odpowiedzi do poniższych podpunktów umieść w pliku tekstowym 
slowa_b.txt. Odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź cyfrą oznaczającą podpunkt. 
 

1. Podaj wszystkie hasła o długości 12. 
2. Podaj najdłuższe i najkrótsze hasło.  
3. Podaj sumę długości wszystkich haseł. 

 
Do oceny oddajesz plik(i) o nazwie(ach) ....................................................................................,  
   tu wpisz nazwę(y)  pliku(ów) 
zawierający(e) komputerową(e) realizację(e) Twojego rozwiązania, pliki tekstowe 
hasla_a.txt, slowa_a.txt zawierające odpowiedzi do zadania a) oraz pliki tekstowe 
hasla_b.txt, slowa_b.txt zawierające odpowiedzi do zadania b). 
 
Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu były badane umiejętności z III obszaru standardów. Zdający: 

• dobiera struktury danych do przetwarzanych informacji korzystając przy tym 
z podstawowych struktur danych (znaki, ciągi znaków, pliki) oraz układa algorytmy 
dla zadanych problemów i implementuje je w wybranym języku programowania 
(bądź innym narzędziu), 

• tworzy zestawienie wyników 
• wykorzystuje metody informatyki (konstrukcje algorytmiczne, klasyczne algorytmy) 

do rozwiązania problemów 

Rozwiązywalność zadania 
16%, przy czym  
a) 28% 
b) 9% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Zadanie programistyczne, sprawdzające umiejętność zapisu i zastosowania klasycznych 
algorytmów nauczanych w szkołach z wykorzystaniem podstawowych struktur danych. 
Jednak w punkcie a) można było spotkać rozwiązania zrealizowane za pomocą arkusza. 
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a)  
Ze względu na obszerność nie podajemy zawartości pliku hasla_a.txt, można ją 
znaleźć na stronie www.cke.edu.pl. Poprawna zawartość pliku slowa_a.txt: 
EHJA 4 
DCBAJAHHJIGABCDCCDCBAGIJHHAJ 28 

 
Poprawny przykładowy program: 
 
program Zadanie_5a; 
 
var 
 dane      : text;    {Plik z danymi} 
 wynik1    : text;    {Plik z zaszyfrowanymi słowami} 
 wynik2    : text;    {Plik z policzonymi odpowiedziami} 
 slowo     : string;  {Kolejne słowo} 
 slowo_min : string;  {Dotąd najkrótsze słowo} 
 slowo_max : string;  {Dotąd najdłuższe słowo} 
 dl        : integer; {Długośc slowo} 
 min       : integer; {Długość slowo_min} 
 max       : integer; {Długość slowo_max} 
 
 
procedure odwroc(var slowo: string); 
 {Odwaca kolejność znaków w slowo} 
 var 
  l, p   : integer; {Indeksy} 
  pom    : char;    {Pomocnicza} 
begin 
  l     := 1; 
  p     := length(slowo); 
  while l < p do 
   begin 
    pom      := slowo[l]; 
    slowo[l] := slowo[p]; 
    slowo[p] := pom; 
    l := l + 1; 
    p := p - 1; 
   end; {while} 
end; {Odwróć} 
 
begin 
  assign(dane, 'slowa.txt'); 
  reset(dane); 
  assign(wynik1, 'hasla_a.txt'); 
  rewrite(wynik1); 
  assign(wynik2, 'slowa_a.txt'); 
  rewrite(wynik2); 
 
  min := MaxInt;  
  max := 0; 
  while not eof(dane) do 
   begin 
    readln(dane, slowo); 
    odwroc(slowo); 
    dl := length(slowo); 
    if dl < min then 
     begin  
      slowo_min := slowo;  
      min       := dl;  
     end; 
    if dl > max then  
     begin  
      slowo_max := slowo;  
      max       := dl;  
     end; 
    writeln(wynik1, slowo); 
   end; {while} 
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  close(dane); 
  writeln(wynik2, slowo_min, ' ',min); 
  writeln(wynik2, slowo_max, ' ',max); 
  close(wynik1); 
  close(wynik2) 
end. 

 
b)  
Ze względu na obszerność nie podajemy zawartości pliku hasla_b.txt, można ją 
znaleźć na stronie www.cke.edu.pl. Poprawna zawartość pliku slowa_b.txt: 
1 
BDJBFBBFBJDB 
DFDAHEEHADFD 
IHBIBCCBIBHI 
FABBEAAEBBAF 
2 
OKOOKO 
AJBEIKKFIIGIIJBAHADIBCIDHDICBIDAHABJIIGIIFKKIEBJA 
3 
27731 
 
 
Poprawny przykładowy program: 
 
program Zadanie_5b; 
 
const 
 szuk_dl = 12;  {Szukamy słów tej długości} 
 
var 
 dane      : text;    {Plik z danymi} 
 wynik1    : text;    {Plik z zaszyfrowanymi słowami} 
 wynik2    : text;    {Plik z policzonymi odpowiedziami} 
 slowo     : string;  {Kolejne słowo} 
 slowo_min : string;  {Dotąd najkrótsze słowo} 
 slowo_max : string;  {Dotąd najdłuższe słowo} 
 dl        : integer; {Długość slowo} 
 min       : integer; {Długość slowo_min} 
 max       : integer; {Długość slowo_max} 
 suma_dl   : integer; {Suma długości wszystkich zaszyfrowanych słów} 
 
function odwroc(slowo: string): string; 
 {Odwraca kolejność znaków w slowo} 
 var 
  l, p   : integer; {Indeksy} 
  pom    : char;    {Pomocnicza} 
begin 
  l     := 1; 
  p     := length(slowo); 
  while l < p do 
   begin 
    pom      := slowo[l]; 
    slowo[l] := slowo[p]; 
    slowo[p] := pom; 
    l := l + 1; 
    p := p - 1; 
   end; {while} 
  odwroc := slowo; 
end; {Odwróć} 
 
function czy_palindrom(poczatek, koniec: integer; slowo: string): boolean; 
 {Sprawdza czy slowo[poczatek..koniec] jest palindromem} 
 var 
  odp : boolean; {Wynik funkcji} 
begin 
  odp := true; 
  while (poczatek < koniec) and odp do 
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   begin 
    if slowo[poczatek] <> slowo[koniec] then 
      odp := false; 
    poczatek := poczatek + 1; 
    koniec   := koniec - 1; 
   end; {while} 
  czy_palindrom := odp; 
end; {Czy_palindrom} 
 
function szyfruj(slowo: string): string; 
 {Szyfruje zadane słowo} 
 var 
  j : integer; 
begin 
  j := length(slowo); 
  while not czy_palindrom(1, j, slowo) do 
    j := j - 1; 
  szyfruj := odwroc(slowo) + copy(slowo, j+1, length(slowo)-j); 
end; {Szyfruj} 
 
begin {Program} 
  assign(dane, 'slowa.txt'); 
  reset(dane); 
  assign(wynik1, 'hasla_b.txt'); 
  rewrite(wynik1); 
  assign(wynik2, 'slowa_b.txt'); 
  rewrite(wynik2); 
 
  writeln(wynik2, '1'); 
 
  min       := MaxInt; 
  max       := 0; 
  slowo_min := ''; 
  slowo_max := ''; 
  suma_dl   := 0; 
  while not eof(dane) do 
   begin 
    readln(dane, slowo); 
    slowo := szyfruj(slowo); 
    dl := length(slowo); 
    if dl = szuk_dl then 
   writeln(wynik2, slowo); 
    if dl < min then 
  begin 
   slowo_min := slowo; 
   min       := dl 
  end; 
    if dl > max then 
     begin 
   slowo_max := slowo; 
   max       := dl 
  end; 
    suma_dl := suma_dl + dl; 
    writeln(wynik1, slowo); 
   end; {while} 
 
  close(dane); 
  close(wynik1); 
 
  writeln(wynik2, '2'); 
  writeln(wynik2, slowo_min); 
  writeln(wynik2, slowo_max); 
  writeln(wynik2, '3'); 
  writeln(wynik2, suma_dl); 
 
  close(wynik2); 
end. 
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Najczęściej powtarzające się błędy 
Częstym błędem w punkcie a) było wyszukiwanie najdłuższego i najkrótszego słowa 
w pliku źródłowym slowa.txt, czyli przed przekształceniem słów do postaci haseł.  
W punkcie b), którego rozwiązania podjęło się zdecydowanie mniej zdających, spotkać 
można było błędy w niektórych wygenerowanych hasłach, wynikające z niepoprawnych 
warunków brzegowych w programie przetwarzającym napisy oryginalne do postaci haseł 
wynikowych.  

Komentarz 
Zadanie okazało się bardzo trudne dla zdających. Jest to typowe zadanie programistyczne –
wymagało sprawności w programowaniu i dlatego bardzo mało zdających podejmowało się 
jego rozwiązania, szczególnie punktu b). Podobnie jak w pierwszym arkuszu, wynik tego 
zadania potwierdza, że maturzyści mają problemy z algorytmiką i zapisywaniem 
algorytmów w postaci poprawnych programów komputerowych. Należy tutaj zwrócić 
uwagę, że są to kluczowe umiejętności informatyczne. 

 
 
Zadanie 6. Wypadki (18 pkt) 
Towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w swoim rejestrze pojazdów następujące dane 
o samochodach osobowych: numer rejestracyjny, marka, rok produkcji, numer PESEL 
właściciela oraz dane o właścicielach pojazdów: imię, nazwisko, numer PESEL, typ 
miejscowości. Ponadto gromadzi informacje o wypadkach spowodowanych przez 
ubezpieczonych właścicieli samochodów, aby na tej podstawie ustalać składki ubezpieczenia. 
 
W kolejnych 700 wierszach pliku auta.txt znajdują się następujące dane dotyczące 
samochodów: numer rejestracyjny, marka, rok produkcji, numer PESEL właściciela pojazdu. 

 
Przykład 

BAU1876 skoda 1998 59042500616 
BAU3353 renault 1999 54010520609 
 

W kolejnych 689 wierszach pliku osoby.txt znajdują się następujące dane: numer PESEL, 
imię, nazwisko, typ miejscowości. Przyjęto następujące oznaczenia typów miejscowości:  
A – duże miasto, B – średnie miasto, C – małe miasto i D – wieś. 
 

Przykład 
46073182890 Kornel Henrykowski A 
46080423256 Jan Bugajski B 
 

W kolejnych 500 wierszach pliku wypadki.txt znajdują się następujące dane: numer 
identyfikacyjny wypadku, data wypadku, numer rejestracyjny samochodu, wysokość straty, 
którą pokryło towarzystwo ubezpieczeniowe. 
 

Przykład 
1 1996-01-03 BL24933 10453,00 
2 1997-10-14 GCH9779 673,00 
3 2002-03-24 NWE4941 8276,00 
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Separatorem oddzielającym sąsiednie elementy w powyższych plikach jest znak odstępu. 
Odpowiedzi do poniższych podpunktów umieść w pliku tekstowym odp.txt. Odpowiedź 
do każdego podpunktu poprzedź literą oznaczającą podpunkt. 
 

a) Podaj, ilu właścicieli samochodów miało co najmniej jeden wypadek.  
Uwaga: Właściciela odnotowanego w kilku wypadkach liczymy jeden raz. 

b) Podaj numer rejestracyjny samochodu oraz imię i nazwisko właściciela, któremu 
wypłacono największą kwotę odszkodowania oraz jej wysokość. 

c) Podaj sumy odszkodowań, jakie wypłaciło towarzystwo ubezpieczeniowe w roku 2006 
oraz w roku 2007.  

d) Podaj markę samochodu, która została odnotowana w największej liczbie wypadków oraz 
liczbę wypadków, w których samochody tej marki były odnotowane. Jeśli pewien 
samochód był odnotowany w kilku wypadkach, to liczymy go tyle razy, w ilu wypadkach 
brał udział. 

e) Podaj liczby wypadków z udziałem właścicieli z małego, średniego i dużego miasta oraz 
ze wsi (oddzielnie dla każdego typu miejscowości).  

 
 
Do oceny oddajesz plik(i) o nazwie(ach) ....................................................................................,  
   tu wpisz nazwę(y) pliku(ów) 

zawierający(e) komputerową(e) realizację(e) Twoich rozwiązań oraz plik odp.txt, 
zawierający odpowiedzi na pytania z podpunktów a) – e). Każda odpowiedź powinna być 
poprzedzona odpowiednią literą oznaczającą podpunkt. 
 
 
Sprawdzane umiejętności 
W zadaniu były badane umiejętności z II i III obszaru standardów. Zdający: 

• projektuje i tworzy strukturę bazy danych będącą reprezentacją zbioru informacji 
i relacji między nimi 

• stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania i informacji w relacyjnych bazach 
danych. 

Rozwiązywalność zadania 
38%, przy czym  
a) 29% 
b) 51% 
c) 39% 
d) 37% 
e) 34% 

Typowe poprawne odpowiedzi zdających 
Dominowały rozwiązania w programie bazodanowym, ale spotkać można było także prace, 
gdzie użyto arkusza kalkulacyjnego (z użyciem filtrowania lub formuł). Zdarzały się prace, 
gdzie odpowiedzi na niektóre pytania były udzielane na podstawie arkusza, a na inne 
w bazie danych. 
 
Poprawna zawartość pliku odp.txt: 
 



Informatyka 

 314

a) 326 
 
b) PKR9139 Tomasz Misiak 10486 
 
c) 
 
2006 194741 
2007 227446 
 
d)  fiat 145 
 
e) 
 
A 138 
B 115 
C 133 
D 114 

 
 
Poprawne kwerendy do poszczególnych punktów zadania: 
a)  
SELECT Count(*) AS Liczba 
FROM [SELECT DISTINCT pesel 
FROM Wypadki INNER JOIN Auta ON Wypadki.[numer rejestracyjny] =Auta.[Numer 
rejestracyjny]] AS T; 

 
b) 
SELECT TOP 1 Wypadki.[numer rejestracyjny], imię, nazwisko, [wysokość 
straty] 
FROM Osoby INNER JOIN (Wypadki INNER JOIN Auta ON Wypadki.[numer 
rejestracyjny]=Auta.[Numer rejestracyjny]) ON Osoby.Pesel=Auta.Pesel 
ORDER BY [wysokość straty] DESC; 

 
c) 
SELECT Sum(Wypadki.[wysokość straty]) AS [SumaOfwysokość straty], 
year(Wypadki.[data wypadku]) AS rok 
FROM Wypadki 
WHERE (((Wypadki.[data wypadku])>=#1/1/2006# And (Wypadki.[data 
wypadku])<=#12/31/2007#)) 
GROUP BY year(Wypadki.[data wypadku]); 

 
d) 
SELECT TOP 1 Auta.marka, Count(Wypadki.nr) AS PoliczOfnr 
FROM Auta INNER JOIN Wypadki ON Auta.[Numer rejestracyjny]=Wypadki.[numer 
rejestracyjny] 
GROUP BY Auta.marka 
ORDER BY Count(Wypadki.nr) DESC; 

 
e) 
SELECT Osoby.[Typ miejscowości], Count(Wypadki.[numer rejestracyjny]) AS 
[PoliczOfnumer rejestracyjny] 
FROM (Osoby INNER JOIN Auta ON Osoby.Pesel=Auta.Pesel) INNER JOIN Wypadki 
ON Auta.[Numer rejestracyjny]=Wypadki.[numer rejestracyjny] 
GROUP BY Osoby.[Typ miejscowości]; 

Najczęściej powtarzające się błędy 
W wielu pracach źle były zbudowane relacje między tabelami, zaś w zapytaniach 
niepoprawnie formułowano warunki, bądź pomijano kryteria.  
Największy problem sprawiał punkt a), zdający podawali liczbę wszystkich wypadków 
(500), zamiast liczby właścicieli, którzy mieli co najmniej jeden wypadek (brak grupowania 
rekordów).  
W punkcie b) zdarzało się, że zdający znalazł poprawną największą kwotę, ale nie umiał jej 
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powiązać z właścicielem. W innych rozwiązaniach było na odwrót – brakowało kwoty, 
a podawano poprawnie numer rejestracyjny samochodu oraz imię i nazwisko właściciela. 
Błędy tego typu występowały przede wszystkim w rozwiązaniach tworzonych z użyciem 
arkusza kalkulacyjnego i wynikały zapewne z nieumiejętności powiązania ze sobą różnych 
tabel. W tym punkcie napotkano też odpowiedzi, dotyczące nie najwyższej kwoty 
odszkodowania, ale sumy wszystkich odszkodowań wypłaconych jednej osobie. 
W punkcie c) zdarzało się, że podawana była łączna kwota odszkodowań za rok 2006 i 2007 
zamiast dla każdego roku osobno.  
W ostatnim punkcie błędne odpowiedzi wynikały z tego, że zdający mieli problemy 
z powiązaniem danych z plików osoby.txt i wypadki.txt. 

Komentarz 
Zadanie okazało się dość trudne dla zdających, pomimo, że jest klasycznym przykładem 
zadania sprawdzającego umiejętność przetwarzania danych w postaci prostej relacyjnej bazy 
danych (podobne zadania występowały w arkuszach egzaminacyjnych w poprzednich 
latach). Rozwiązanie wymagało łączenia tabel, sortowania, filtrowania i grupowania danych. 
Niewielki rozmiar analizowanych danych, prosty schemat tabel i tekstowa postać danych 
wejściowych dawały dużą swobodę wyboru narzędzi do rozwiązania tego zadania. Osoby 
rozwiązujące to zadanie realizowały je zarówno w programach narzędziowych do obsługi 
relacyjnych baz danych, w arkuszu kalkulacyjnym, jak również pisały programy w języku 
programowania. Największe kłopoty sprawiały zdającym następujące elementy: 
• łączenie tabel 
• formułowanie warunków i kryteriów w zapytaniach (problemy z interpretacją 

spójników). 
Powyższe problemy były najczęstszymi powodami błędnych odpowiedzi. Na koniec trzeba 
zaznaczyć, że niewielka część zdających nie podjęła próby rozwiązania tego zadania. 
Czasami problemem dla sprawdzających prace egzaminatorów był brak pliku tekstowego 
z odpowiedziami lub brak odpowiedzi w pliku tekstowym do niektórych punktów – 
egzaminatorzy znajdowali prawidłowe wyniki przeglądając utworzone kwerendy lub pliki 
arkusza kalkulacyjnego.  
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PODSUMOWANIE 
 

Podczas egzaminu maturalnego z informatyki sprawdzano umiejętności absolwentów 
w trzech obszarach standardów wymagań: 

I. znajomości i rozumienia podstawowych pojęć, metod, narzędzi i procesów 
związanych z informatyką; 

II. stosowania posiadanej wiedzy do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych; 
III. stosowania metod informatycznych do rozwiązywania problemów. 

Arkusze egzaminacyjne z informatyki składały się z różnych rodzajów zadań. Były 
zadania otwarte oraz zamknięte, zadania wymagające umiejętności programistycznych, 
konstruowania i analizowania algorytmów, posługiwania się programami narzędziowymi. 
Można je było rozwiązać różnymi metodami, przy pomocy różnych narzędzi. Decyzja 
wyboru metody i programu należała do zdającego, nie została narzucona „z góry”.  

Zadania były sformułowane precyzyjnie i krótko. 

Analizując tegoroczne wyniki egzaminu maturalnego z informatyki warto zauważyć, 
że średni wynik (36%) jest prawie identyczny, jak wynik uzyskany przez zdających 
w ubiegłym roku i o kilkanaście procent wyższy niż w latach 2005-2006. Świadczy to o coraz 
lepszym przygotowaniu absolwentów do egzaminu z tego przedmiotu. Niemniej jednak, 
podobnie jak w poprzednich sesjach egzaminu, zdający mają najwięcej problemów 
z zadaniami dotyczącymi algorytmiki i programowania. 
 



 






