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PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PROPOZYCJA SCHEMATU OCENIANIA ARKUSZA
Z POZIOMU PODSTAWOWEGO

Od pow iedzi do za dañ za mkn iêty ch

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

OdpowiedŸ C B D C B D B B A A C A A D D

Nr zadania 16 17 18 19 20

OdpowiedŸ C B D D A

Pro poz ycja ocen iania zadañ otwart ych

Za dan ie 21. (2 pkt) 

Wy ka¿ – sto suj¹c wzór skr óconego mno ¿enia – ¿e licz ba  49 + 39  jest po dzielna przez 91.

l Po kon anie za sadn icz ej tr udno œci za dan ia (1 punkt)

Za pis anie licz by w po staci  (43 + 33)[(43)2 – 43 × 33 + (33)2]  na pod staw ie wzo ru skr óconego mno -
¿enia:

a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2)

l Roz wi¹za nie bezb³êdne (2 punk ty)

Za pis anie licz by w po staci  91 × ((43)2 – 43 × 33 + (33)2)  i stwier dzen ie, ¿e wyra¿e nie w na wias ie
jest liczb¹ ca³ko wit¹ (lub na tur aln¹).

Uwaga: Jeœli uczeñ nie za pis ze, ¿e wy ra¿ enie w na wias ie jest liczb¹ ca³ko wit¹ (lub na tur aln¹), to 
otrzym uje 1 pkt. Jeœli uczeñ nie za stos uje wzo ru skr óconego mno ¿enia lub b³êdn ie za stos uje
wzór, to otrzym uje 0 punktów.

Za dan ie 22. (2 pkt) 

W sk oñc zonym ci¹gu geo met rycznym (an) wy raz pierw szy jest równy 3, a wy raz ostatni 768.
Wiedz¹c, ¿e suma wszyst kich wyrazów wy nosi 1533, ob licz ilor az tego ci¹gu.

l Po kon anie za sadn icz ej tr udno œci za dan ia (1 punkt)

Za pis anie za le¿ noœ ci  768 = a1 × q
n – 1  i wy kor zyst anie wzo ru na sumê n pocz¹tkow ych wyra zów

ci¹gu geo met ryczne go Sn do za pis ania ró wna nia:  
3 768

1

-

-

q

q
 = 1533, gdzie q ¹ 1.

l Roz wi¹za nie bezb³êdne (2 punk ty)

Wy znac zenie ilor azu ci¹gu: q = 2.

Uwaga: Jeœli w za dan iu jest b³¹d ra chunk owy lub drob ne usterki, to uczeñ otrzym uje 1 punkt.



Za dan ie 23. (2 pkt) 

Je dyn ym miej scem ze row ym funk cji kwa drat owej f jest licz ba 2. Wy kres funk cji f prze cina oœ
OY w punk cie o wspó³rzêd nych (0, –2). Wy znacz wzór tej funk cji w po staci ogólnej.

l Po kon anie za sadn icz ej tr udno œci za dan ia (1 punkt)

Za pis anie wzo ru funk cji w po staci f (x) = a × (x – 2)2 oraz wy lic zenie wa rto œci wspó³czyn nika a: 
a = –0,5.

Uwaga: Jeœli uczeñ poda tyl ko war toœæ wspó³czyn nika c (we wzo rze f (x) = ax2 + bx + c): c = –2,
to otrzym uje 0 punktów. Jeœli uczeñ na pis ze do datk owo uk³ad ró wnañ po zwal aj¹cy wy znac zyæ
wspó³czyn niki a i b, to otrzym uje 1 punkt.

l Roz wi¹za nie bezb³êdne (2 punk ty)

Do prow adz enie wzo ru funk cji  f (x) = –0,5(x – 2)2 do po staci og ólnej:  f(x) = –0,5x2 + 2x – 2.

Uwaga: Jeœli roz wi¹za nie za wiera b³¹d ra chunk owy lub drob ne usterki, to uczeñ otrzym uje
1 punkt.

Za dan ie 24. (2 pkt) 

W tra pez ie ABCD, w któ rym AB || DC oraz |AB| > |DC|, przek¹tna DB za wiera siê w dwu sieczn ej 
k¹ta ABC. Wyk a¿, ¿e |DC| = |BC|.

l Po kon anie za sadn icz ej tr udno œci za dan ia (1 punkt)

Powo³anie siê na twier dzen ie o dwóch pro stych rów noleg³ych przeciêtych trze ci¹ prost¹ w  uza -
sadnieniu równ oœci k¹tów na przem ianleg³ych: |ËABD| = |ËBDC|.

Uwaga: Jeœli uczeñ stwier dzi, ¿e z twier dzen ia o dwóch pro stych rów noleg³ych prz eciêtych
trze ci¹ prost¹ wy nika ró wno œæ  |ËCBD| = |ËBDC|, to otrzym uje 0 punktów.

l Bezb³êdne roz wi¹za nie za dan ia (2 punk ty)

Stwier dzen ie, ¿e z równoœ ci |ËABD| = |ËBDC| oraz |ËABD| = |ËDBC| wy nika ró wno œæ
|ËCBD| = |ËBDC|, wiêc tr ójk¹t DBC jest ró wno ramienny, za tem |DC| = |CB|.

Uwaga: Jeœli uczeñ nie za pis ze, ¿e tr ójk¹t DBC jest ró wno ramienny, to otrzym uje 1 pkt.

Za dan ie 25 (2 pkt)

Roz³ó¿ wie lom ian  W(x) = x3 + 3x2 – 2x – 6  na czyn niki li niowe.

l Po kon anie za sadn icz ej tr udno œci za dan ia (1 punkt)

Za pis anie wie lom ianu w po staci iloc zynu:  W(x) = (x + 3)(x2 – 2).

Uwaga: Jeœli uczeñ tyl ko po grup uje wy razy: W(x) = x2(x + 3) – 2(x + 3), to otrzym uje 0 punktów.

l Roz wi¹za nie bezb³êdne (2 punk ty)

Roz³o¿enie wie lom ianu na czyn niki li niowe: W(x) = (x + 3)(x – 2)(x + 2).
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Za dan ie 26 (2pkt)

Tworz¹ca sto¿ka ma d³ugoœæ 3 dm. D³ugoœæ pro mien ia pod stawy sto ¿ka jest rów na 1 dm. Po -
wierzchn ia bocz na sto¿ ka po rozw iniêciu na p³aszc zyznê jest wy cink iem ko³a. Ob licz mi arê a
k¹ta œr odkowego tego wycinka.

l Po kon anie za sadn icz ej tr udno œci za dan ia (1 punkt)

Ob lic zenie d³ug oœci ok rêgu o pro mien iu 1 dm: 2p dm oraz d³ugo œci okr êgu o pro mien iu 3 dm:

6p dm.

Uwaga: Jeœli uczeñ ob lic zy tyl ko d³ugo œæ okr êgu o pro mien iu 3 dm, to otrzym uje 0 punktów.

l Roz wi¹za nie bezb³êdne (2 punk ty)

Wy znac zenie mia ry a k¹ta œro dkowego wy cinka ko³a: a = 120°.

Uwaga: Jeœli roz wi¹za nie za wiera drob ne usterki lub b³¹d ra chunk owy, to uc zeñ otrzym uje
1 punkt.

Za dan ie 27. (4 pkt) 

Ob licz:  2 – 3 + 6 – 7 + 10 – 11 + … + 2010 – 2011.

l Do kon anie nie wielk iego pos têpu (1 punkt)

Stwier dzen ie, ¿e licz by  2, 6, 10, …, 2010  w poda nej kole jnoœci tworz¹ ci¹g arytm ety czny (an),
w którym a1 = 2, ra = 4, na tom iast licz by  –3, –7, –9, …, –2011  w poda nej kole jnoœci tworz¹ ci¹g 
arytm ety czny (bn), w którym b1 = –3, rb = –4
albo 
stwier dzen ie, ¿e ko lejne pary liczb su muj¹ siê do (–1).

l Do kon anie istotn ego postêpu (2 punk ty)

Wy znac zenie licz by wyra zów ci¹gu (an)  i  (bn):  jest taka sama dla obu ci¹gów i wy nosi 503.

l Po kon anie za sadn icz ej tr udno œci za dan ia (3 punkty)

Ob lic zenie sumy wszyst kich wyrazów ci¹gu (an): 506018 i sumy wszyst kich wyrazów ci¹gu
(bn):  (–506521).

l Roz wi¹za nie bezb³êdne (4 punk ty)

Ob lic zenie wa rto œci wy ra¿ enia: 2 – 3 + 6 – 7 + 10 – 11 + … + 2010 – 2011 = –503.

Uwaga: Jeœli roz wi¹za nie za wiera b³¹d ra chunk owy lub drob ne usterki, to uczeñ otrzym uje
3 punk ty.
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Za dan ie 28. (4 pkt) 

W jed nej szu flad zie znaj duje siê 6 cza pek: 3 zie lone, 2 czer wone i 1 nie bies ka, a w dru giej
 szufladzie jest 7 sza lików: 2 zie lone, 1 czer wony i 4 nie bies kie. Wyj êto lo sowo jedn¹ cz apkê
i jed en sza lik. Ob licz pr awdopodobieñstwo zda rzen ia A – wy los owa na czap ka i wy los owa ny
szalik s¹ tego samego koloru.

l Do kon anie nie wielk iego pos têpu (1 punkt)

Okre œlenie prze strzeni zdar zeñ elem enta rnych W i ob lic zenie W:  W = 42.

l Do kon anie istotn ego postêpu (2 punk ty) 

Stwier dzen ie, ¿e A = A1 È A2 È A3, gdzie A1, A2, A3 oznac zaj¹ zda rzen ia:
A1 – wy los owa na czap ka i wy los owa ny sza lik s¹ ko loru zie lon ego,
A2 – wy los owa na czap ka i wy los owa ny sza lik s¹ ko loru czer won ego,
A3 – wy los owa na czap ka i wy los owa ny sza lik s¹ ko loru nie bies kiego,
któ re s¹ pa rami roz³¹czne,

albo na rys owa nie drzew ka:

l Po kon anie za sadn icz ej tr udno œci za dan ia (3 punkty)

Wy znac zenie pr awdo podo bieñstw zd arzeñ A1, A2, A3:  P(A1) = 
6

42
,  P(A2) = 

2

42
,  

P(A3) = 
4

42
  albo ob lic zenie A:  A = 3 × 2 + 2 × 1 + 1 × 4 = 12.

Uwaga: Jeœli uczeñ wy kona³ tyl ko frag ment drzew ka wy starc zaj¹cy do ob lic zenia A, to  otrzy -

muje 3 punk ty. Jeœli wy znac zenie A za wiera b³¹d ra chunk owy, to uc zeñ otrzym uje 2 punk ty.

l Bezb³êdne roz wi¹za nie za dan ia (4 punk ty)

Ob lic zenie P(A):  P(A) = 
2

7
.

Uwaga: Jeœli roz wi¹za nie za dan ia za wiera drob ne usterki lub b³¹d ra chunk owy, to uc zeñ
otrzym uje 3 punkty.

Za dan ie 29. (4 pkt) 

Pod staw¹ ostros³upa jest romb. Wysokoœæ ostros³upa ma d³ugoœæ 12 3 cm, a spodek O tej

wysokoœci jest punk tem prze ciêcia przek¹tnych. Ka¿da ze œcian bocz nych ostros³upa two rzy

z p³asz czyzn¹ pod stawy k¹t o mie rze 60°. 
a) Za znacz na ry sunku k¹t na chyl enia œc iany bocz nej do p³asz czyz ny pod stawy ostros³upa oraz

poprowadŸ od cin ek OA, kt óre go d³ug oœæ jest ró wna od leg³oœci punk tu O od œcia ny bocz nej.
b) Ob licz od leg³oœæ punk tu O od œcia ny bocz nej.
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l Do kon anie nie wielk iego pos têpu (1 punkt)

Na rys owa nie k¹ta na chyl enia œc iany bocz nej do p³asz czyz ny pod stawy, wraz z wys okoœ ci¹
rom bu i wys okoœci¹ œci any bocz nej, które ten k¹t wyznaczaj¹.

Uwaga: Jeœli uczeñ nie po prow adzi³ tych wy soko œci lub nie za znac zy³ od pow iedni ch k¹tów pro -
stych, to otrzym uje 0 pkt.

l Do kon anie istotn ego postêpu (2 punk ty)

Ob lic zenie d³ug oœci wy sok oœci rom bu i d³ugo œci wys okoœci œci any bocz nej oraz stwier dzen ie,
¿e trójk¹t wy znac zony przez wysokoœæ rom bu i wys okoœci prze ciwl eg³ych œcian bocz nych jest
równ oboczny, a d³ugoœæ jego boku jest równa 24 cm.

l Bezb³êdne roz wi¹za nie za dan ia (4 punk ty) 

Na rys owa nie od cinka OA oraz ob lic zenie jego d³ug oœci po przez wy kor zyst anie pola tr ójk¹ta
pro stok¹tnego albo po przez wy kor zyst anie po dob ieñs twa od pow iedni ch tr ójk¹tów  prosto -
k¹tnych:  |OA| = 6 3 cm.

Uwaga: Jeœli uczeñ do brze za znac zy³ k¹t na chyl enia œc iany bocz nej do p³asz czyz ny pod stawy
i Ÿle po prow adzi³ od cin ek OA, to otrzym uje 2 punk ty. Jeœli uczeñ na rys owa³ po prawn ie od cin ek
OA, ale nie ob lic zy³ jego d³ug oœci lub wy kona³ b³¹d ra chunk owy w ob lic zeni ach, to otrzym uje
3 punk ty. Jeœli roz wi¹za nie za dan ia za wiera drob ne usterki, to uczeñ otrzymuje 3 punkty.

Za dan ie 30. (6 pkt) 

W tr ójk¹cie pro stok¹tnym ABC, gdzie |ËACB| = 90°, wierz cho³ek B ma wspó³rzêdne (6, 0).
 Prosta  k: 11x + 2y – 6 = 0, za wier aj¹ca œr odkow¹ tr ójk¹ta po prow adz on¹ z wierz cho³ka C, prze -

cina bok AB trójk¹ta w punk cie S 1 2
1

2
, -

æ

è
ç

ö

ø
÷. Wy znacz wspó³rz êdne pu nktów A i C.

l Do kon anie nie wielk iego pos têpu (1 punkt)

Ob lic zenie wspó³rz êdn ych punk tu A:  A(–4, –5).

l Do kon anie istotn ego postêpu (2 punk ty)

Stwier dzen ie, ¿e punkt C nale¿y do pro stej k i do okr êgu o1 opis ane go na trójk¹cie ABC oraz ¿e
œrod kiem okrê gu o1 jest punkt S. 

Wy dawca: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.

– 5 –

O
60°

A



l Po kon anie za sadn icz ej tr udno œci za dan ia (4 punkty)

Za pis anie uk³adu ró wnañ, w kt órym jed nym z rów nañ jest rów nanie pro stej k, a dru gim – rów -

nanie okr êgu opis ane go na trójk¹cie ABC:  

11 2 6 0

1 2 5
125

4
2 2

x y

x y

+ - =

- + + =

ì

í
ï

î
ï( ) ( , )

   oraz do prow adz enie do

ró wnan ia kwa drat owe go z jedn¹ nie wiad om¹ (np. x):  (x – 1)2 = 1  albo  x2 – 2x = 0.

Uwaga: Jeœli uczeñ za pisa³ po prawn ie ró wnanie okrê gu, ale nie do prow adzi³ roz wi¹zy wan ia
uk³adu ró wnañ do ró wna nia kwa drat owe go z jedn¹ nie wiad om¹ lub otrzyma³ ta kie ró wnanie
z b³êd ami, to otrzymuje 3 punkty.

l Bezb³êdne roz wi¹za nia za dan ia (6 pu nkt ów)

Wy znac zenie wspó³rz êdny ch punk tu C:  C1(0, 3),  C2(2, –8).

Uwaga: Jeœli roz wi¹za nie za dan ia za wiera drob ne usterki lub b³¹d ra chunk owy, to uc zeñ
otrzym uje 5 punktów. Jeœli uczeñ pod czas roz wi¹za nia ró wnania kwa drat owe go zgu bi jed no
roz wi¹za nie i poda tyl ko jed no (po prawne) roz wi¹za nie (punkt C), to otrzymuje 4 punkty.
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