
ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO  

Z MATEMATYKI W XIII LO  

W ROKU SZKOLNYM 2013/14 

(dane z 12 września 2013 r.) 

 

1. Dane statystyczne 

 

Zdawalność matury z matematyki 

 kraj woj. dolnośląskie woj. dolnośląskie, licea  Wrocław, licea XIII LO 

2014 83% 81% 89% 86% 100% 

2013 88% 86,5% 93,2% 89% 100% 
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Średni wynik procentowy matury z matematyki 

 
XIII LO Wrocław woj. dol. woj. dol. licea kraj 

PP PR PP PR PP PR PP PR PP PR 

2014 69,1% 36,7% 54,7% 40,5% 48% 37,1% 54,8% 39,9% 48% 42% 

2013 83,1% 49,7% 63,3% 52,8% 56,9% 49,9% 64,8% 54,8% 55% 54% 

 

Poziom podstawowy, rok 2014
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Poziom rozszerzony, rok 2014
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Zdawalność matury z matematyki w XIII LO 

2010 2011 2012 2013 2014 

99,6% 99%    100% 100% 100% 
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Średnie wyniki matury z matematyki w XIII LO 

poziom podstawowy poziom rozszerzony 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

80,6% 72,7% 82,3% 83,1% 69,1% 51,4% 39,59% 48,2% 49,6% 36,7% 

 

Poziom rozszerzony
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Wyniki matury z matematyki w poszczególnych klasach XIII LO 

klasa liczba godzin liczba 

zdających 

średni wynik nauczyciel 

PP PR PP PR 

3A 4+4+4 27 2 67,26% 37% Justyna Woźny 
 

3B 4+4+4 
 

35 4 68,46% 33,50% Elżbieta Struzik  

3C 5+5+6 
 

26 25 86,23% 52,56% Bogumiła Osińska 

3D 4+4+4 
 

28 14 69,71% 30,57% Elżbieta Buchholz 

3E 4+4+4 
 

30 14 65,80% 26,70% Ewa Łańkut 

3F 3+4+4 
 

27 6 58,38% 19,33% Bogumiła Osińska 

3G 3+3+4 
 

26 6 60,08% 23,67% Elżbieta Buchholz 

3H 5+5+6 
 

27 23 77,11% 37,65% Elżbieta Woźniak 

 

 

2. Podsumowanie 

Tegoroczna matura z matematyki zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym 

była zaskoczeniem. Arkusze maturalne odbiegały od tych zaproponowanych przez CKE w 

latach 2010-2013. W części podstawowej pojawiły się zadania inaczej sformułowane, co 

słabszym uczniom przysporzyło wielu problemów. W zadaniach otwartych zabrakło 

nierówności kwadratowej, która jako typowe zagadnienie, często będące „kołem 

ratunkowym”, towarzyszyła maturzystom od  lat. Zadanie prowadzące do równania 

kwadratowego rachunkowo wyglądało fatalnie – mnóstwo pułapek, w które wpadali 

uczniowie szczególnie klas o profilach humanistycznych. Wynik tegorocznej matury jest dużo 

słabszy niż w latach ubiegłych. W naszej szkole jest to różnica 14 punktów procentowych. 

Jednakże niewątpliwym sukcesem zespołu nauczycieli matematyki XIII liceum jest 100% 

zdawalność tegorocznych abiturientów. Świetny wynik osiągnęły klasy 3C, 3H oraz 3B. Na 

wyróżnienie zasługuje Adam Gałkowski – uczeń klasy 3H, który jako jedyny z całej szkoły 

napisał część podstawową matury z matematyki na 100%. 

 Arkusz rozszerzony zawierał jedenaście zadań, z których większość wymagała od uczniów 

niestandardowego podejścia oraz pomysłu jak je rozwiązać. Tworzenie strategii i umiejętność 



argumentowania to wciąż pięta Achillesowa maturzysty. Twórcy tegorocznego arkusza 

zapewne zakładali, że do rozwiązania przystąpi wyselekcjonowana grupa maturzystów z klas 

wybitnie matematycznych i ich jedynym problemem będzie wybór odpowiedniej metody 

rozwiązania, a nie wymyślanie jakiejkolwiek strategii. Niestety, coraz więcej uczniów 

wybiera poziom rozszerzony z matematyki licząc na cud, nie przejmując się  

konsekwencjami. Są to osoby, które zwykle mają ocenę dopuszczającą z przedmiotu i bardzo 

wysokie mniemanie o swoich zdolnościach.  

3. Przyczyny niepowodzeń 

Zarówno na  poziomie podstawowym jak i rozszerzonym najtrudniejsze okazały się zadania, 

w których zdający musiał wykazać się umiejętnością rozumowania, w trakcie którego tworzył 

łańcuch argumentów i uzasadniał jego poprawność, tworzenia i użycia strategii rozwiązania 

problemu oraz umiejętnością budowania modelu matematycznego wymagającego 

uwzględnienia niezbędnych ograniczeń i zastrzeżeń. Przyczyną niepowodzeń w tym zakresie 

jest zbyt mała ilość czasu podczas zajęć szkolnych  poświęcona na samodzielne budowanie 

przez ucznia strategii i analizę zadań wymagających kreatywności oraz nieszablonowego 

myślenia. Uczniowie słabo również sobie radzą z rachunkiem prawdopodobieństwa. 

Średnią wyniku  egzaminu z części rozszerzonej obniżyły osoby , które z ocenami 

dopuszczającymi z matematyki  na świadectwie przystąpiły do matury rozszerzonej. Tacy 

maturzyści otrzymali zaledwie po kilka punktów. Nie mamy niestety wpływu na wybór 

przedmiotu maturalnego przez uczniów. 

 

4. Wnioski i plan działań służących podnoszeniu jakości kształcenia, 

uzyskiwaniu wyższych wyników podczas egzaminu maturalnego 

Wnioski 

1. Wyniki z części podstawowej dowodzą, iż przygotowanie do matury z matematyki w 

naszej szkole było prowadzone bardzo dobrze i nie ma potrzeby wprowadzania 

większych zmian.  

2.  W dalszej pracy z uczniami należy położyć szczególny nacisk na przygotowanie do 

matury rozszerzonej. 

Plan działań  

1. Zapoznanie uczniów z nową formułą egzaminu maturalnego z matematyki 

od roku 2015. Analiza Informatora Maturalnego. 

2. Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania zadań maturalnych (ocenianie holistyczne 

zamiast czynnościowego). 

3. Przyzwyczajanie uczniów do rozwiązywania zadań w formie testowej (omówienie 

różnych strategii rozwiązywania tego typu zadań, przygotowywanie prac klasowych z 

częścią zadań zamkniętych) również w części rozszerzonej oraz do zadań z kodowaną 

odpowiedzią, gdzie ocenie podlega tylko zakodowana odpowiedź. 



4. Prowadzenie dla uczniów klas pierwszych zajęć wyrównawczych pozwalających na 

uzupełnienie braków po gimnazjum i utrwalenie posiadanych wiadomości. 

5. Ćwiczenie z uczniami dowodzenia twierdzeń i własności, rozwiązywania zadań 

wymagających analizy i budowania strategii.  

6. Rozwiązywanie z uczniami dużej liczby zadań z geometrii płaskiej, również 

analitycznej i przestrzennej. 

7. Stosowanie podczas lekcji różnych metod aktywizujących, mających na celu 

zmotywowanie uczniów do pracy i lepsze przyswajanie przez nich wiedzy. 

8. Systematycznie sprawdzać znajomość podstawowych definicji i twierdzeń 

matematycznych 

9. Wykorzystywanie technologii informacyjnej (korzystanie z portali matematycznych). 

10. Prowadzenie dla uczniów klas II i III fakultetów maturalnych, podczas których 

rozwiązywane będą z uczniami arkusze zadań maturalnych. 

11. Przygotowanie i przeprowadzenie dużej liczby próbnych matur zarówno z części 

podstawowej jak i rozszerzonej. 

 

                                                                                                                                           

Opracowały: Bogumiła Osińska – zebranie danych, analiza 

                      Justyna Woźny – wykresy, wnioski 

 


