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Egzamin ósmoklasisty z matematyki został przeprowadzony 17 czerwca 2020 r. Do egzaminu 

przystąpiło 26 uczniów, co stanowi 100% zdających. 

Arkusz standardowy zawierał 21 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było 

uzyskać maksymalnie 30 punktów, w tym 15 punktów (50%) za rozwiązanie zadań zamkniętych oraz                

15 punktów (50%) za rozwiązanie zadań otwartych.  

Wśród zadań zamkniętych większość stanowiły zadania wyboru wielokrotnego, w których 

należało wybrać jedną z podanych odpowiedzi, w dwóch zadaniach typu prawda-fałsz − ocenić 

prawdziwość zdań i w dwóch − wskazać poprawne uzupełnienia zdań.  

Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów uważnej analizy treści i występujących                            

w nich elementów graficznych, zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz 

sformułowania odpowiedzi. 

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań testu uczeń mógł uzyskać 30 punktów. 

 

Średni wynik punktowy uzyskany przez uczniów szkoły to 11. 

Średni wynik szkoły:  36% 

Średni wynik kraju:    46% 

Średni wynik województwa:    47% 

Średni wynik powiatu:   44% 

Współczynnik łatwości obliczony dla wszystkich zadań sprawdzianu: 0,37. 

Zestaw zadań okazał się dla uczniów trudny. 

Najniższy wynik punktowy: 3 (10%) 

Najwyższy wynik punktowy: 24 (80%) 

Różnica między najwyższym i najniższym wynikiem wyniosła 21 punktów. 

 



Podział zadań według współczynnika łatwości 

Współ. 
łatwości 

Łatwość zadania Numery zadań: 

0,00-0,19 bardzo trudne 6, 7, 16, 21 

0,20-0,49 trudne 2, 4, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20 

0,50-0,69 umiarkowanie trudne 1, 5, 12, 13, 19 

0,70-0,89 łatwe 3, 8, 9  

0,90-1,00 bardzo łatwe ------------------ 

Żadne zadanie nie było dla uczniów zadaniem bardzo łatwym (współczynnik łatwości 0,90 – 1,00).  

Łatwe (współczynnik łatwości 0,70 – 0,89) były zadania: 

� 3 – Uczeń oblicza kwotę w odpowiedniej proporcji. 

� 8 – Uczeń wyznacza średnią arytmetyczną liczb. 

� 11- Uczeń na podstawie rysunku siatki sześcianu wybiera właściwy model kostki. 

Umiarkowanie trudne (współczynnik łatwości 0,50 – 0,69) były dla uczniów zadania: 

� 1 – Uczeń korzystając z tabeli wyznacza w procentach i ułamkach etapy przejechanej trasy. 

� 5 – Uczeń  na podstawie rysunku wyznacza czas. 

� 12 – Uczeń na podstawie rysunku łamanej utworzonego wg pewnej reguły wyznacza długość 
łamanej oraz na podstawie podanej długości wyznacza numer łamanej.  

� 13- Uczeń na postawie oferty sklepu wyznacza cenę łyżew; 

� 19 – Uczeń na podstawie treści zadania oblicz ilość poduszek uszytych w danym miesiącu. 

Trudne (współczynnik łatwości 0,20 – 0,49) były dla uczniów zadania: 

� 2 – Uczeń oblicza wartość wyrażenia z ułamkami zwykłymi. 

� 4 – Uczeń ocenia prawdziwość zdań dotyczących punktów znajdujących się na osi liczbowej. 

� 10 – Uczeń mając dany wzór opisujący pole trapezu wybiera wzór opisujący jego podstawę. 

� 11 – Uczeń ocenia prawdziwość zdań dotyczących rombu opisanego w treści zadania. 

� 14 – Uczeń oblicza obwód trójkąta opisanego w zadaniu 

� 15 – Uczeń oblicza pole trójkąta na podstawie rysunku i treści zadania. 

� 17 – Uczeń podaje wszystkie możliwości spełniające warunki podane w treści zadania . 

� 18 - Uczeń w sytuacji praktycznej oblicza ilość książek opisanych w treści zadania. 

� 20 – Uczeń w sytuacji praktycznej oblicza koszt zakupu nasion trawy potrzebnej do obsiania 
boiska. 

 



Bardzo trudnym (współczynnik łatwości 0,00 – 0,19) było zadanie:  

� 6 – Uczeń oblicza wartość wyrażenia z pierwiastkami 

� 7 – Uczeń oblicza wartość wyrażenia, w którym występują potęgi 

� 16 – Uczeń uzasadnia, że opisany w treści trójkąt jest prostokątny 

� 21 – Uczeń oblicza objętość ostrosłupa na podstawie  jego siatki.   

 

Na egzaminie sprawdzany był szeroki zakres zagadnień z podstawy programowej – od działań                  

na liczbach naturalnych, potęgach, pierwiastkach, poprzez stosowanie podziału proporcjonalnego, 

obliczanie średniej arytmetycznej, wykonywanie działań na wyrażeniach algebraicznych, po szereg 

zagadnień z zakresu geometrii płaskiej oraz przestrzennej. Wiele zadań wymagało budowania modelu 

matematycznego, w których problem do rozwiązania osadzony był w kontekście praktycznym. 

Zadania sformułowane w typowy sposób, w których problem do rozwiązania nie wymagał 

wykorzystania różnych umiejętności, były łatwiejsze od tych, których rozwiązania były wieloetapowe                    

i wymagały łączenia wiedzy i umiejętności z różnych działów matematyki. Zagadnienia, których 

rozwiązanie sprowadzało się do operowania wyrażeniami arytmetycznymi, były łatwiejsze od tych, 

które wymagały tworzenia i przekształcania wyrażeń algebraicznych czy też dostrzegania zależności, co 

było szczególnie widoczne na przykładzie zadań odnoszących się do zagadnień z geometrii. 

Wnioski  

  ćwiczenie umiejętności odczytywania informacji przedstawionych w formie rysunków 

oraz dostrzeganie na ich podstawie różnych zależności  

 odpytywanie uczniów wzorów na pola, objętości, pojęć matematycznych 

  ćwiczenie umiejętności budowania figur geometrycznych zgodnie ze wskazówkami 

zawartymi w treści zadania, np. wycinanie figur z papieru, budowanie z klocków brył                     

o różnych kształtach, obserwacja brył z różnych perspektyw itp.  

  ćwiczenie umiejętności szacowania wartości różnych wyrażeń arytmetycznych,                                  

a w szczególności takich, które zawierają potęgi i pierwiastki (np. przybliżanie ich 

wartości liczbami całkowitymi)  

  ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych oraz zwracanie uwagi na 

konieczność dokonywania szczegółowej analizy zadania  



  zwracanie uwagi uczniów na potrzebę dokonywania refleksji na temat otrzymanego 

wyniku w odniesieniu do rzeczywistości oraz z warunkami zadania, np. ujemna cena, pół 

kwiatka itp.  

  kształcenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic między obiektami 

matematycznymi, wyciągania wniosków na ich podstawie oraz tworzenia argumentów 

potwierdzających uzasadnianą tezę   

  kształcenie umiejętności zapisu rozwiązań zadań za pomocą symboli i pojęć 

matematycznych  

  wykorzystanie sytuacji z życia codziennego do doskonalenia umiejętności 

rachunkowych niezbędnych do poprawnego rozwiązywania zadań matematycznych  

 rozwiązywanie zadań łączących wiedzę z różnych działów matematyki w celu 

jednoczesnego utrwalenia poznanych już wcześniej zagadnień oraz kształcenia nowych 

umiejętności 
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