
 

 

Próbny egzamin ósmoklasisty z KPCEN 2021 

1. Dane statystyczne 

Liczba zgłoszonych szkół 105 

Forma egzaminu dowolna stacjonarna zdalna/online 

Liczba szkół uwzględnionych w ewaluacji 81 48 33 

Liczba nauczycieli, których uczniowie 
uczestniczyli w diagnozie według 
odesłanej ewaluacji 

123 65 58 

Liczba uczniów  2651 1285 1369 

Średni wynik 33% 30% 35% 

Najwyższa średnia 64% 64% 56% 

Zadania trudne 17,6,18,19,14,16,7 17,6,18,19,14,16,7 6,17, 16 

 

2. Analiza wymagań egzaminacyjnych zawartych w zadaniach trudnych 

Nr 
zdania 

Wymaganie ogólne Wymaganie 
szczegółowe 

Treść wymagania szczegółowego 

17 IV.3 
Stosowanie strategii wynikającej     
z treści zadania, tworzenie strategii 
rozwiązania problemu, również         
w rozwiązaniach wieloetapowych 
oraz w takich, które wymagają 
umiejętności łączenia wiedzy               
z różnych działów matematyki.  

XVI.6   
XIX.5 
XXII.5 
 
 

- zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie 
Pitagorasa (bez twierdzenia odwrotnego) 
- oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów 
prostych i prawidłowych 
- do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście 
praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu 
arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności 
rachunkowe, a także własne poprawne metody 

6 IV.3 
Stosowanie strategii wynikającej           
z treści zadania, tworzenie strategii 
rozwiązania problemu, również             
w rozwiązaniach wieloetapowych 
oraz w takich, które wymagają 
umiejętności łączenia wiedzy              
z różnych działów matematyki.  

XIX.4 - oblicza objętość i pole powierzchni 
prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi 
 

18 IV.1 
Przeprowadzanie prostego 
rozumowania, podawanie 
argumentów uzasadniających 
poprawność rozumowania, 
rozróżnianie dowodu od przykładu.  

VI.7 - w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej 
prędkości i czasie, prędkość przy danej drodze i czasie, 
czas przy danej drodze i prędkości oraz stosuje 
jednostki prędkości km/h i m/s.  
 
 

19 IV.3 
Stosowanie strategii wynikającej         
z treści zadania, tworzenie strategii 
rozwiązania problemu, również        
w rozwiązaniach wieloetapowych 
oraz w takich, które wymagają 

XXI.1 
XXII.5 

- odczytuje i interpretuje dane przedstawione                  
w tekstach, za pomocą tabel, diagramów słupkowych       
i kołowych, wykresów, w tym także wykresów                                    
w układzie współrzędnych  
- do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście 
praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu 



umiejętności łączenia wiedzy              
z różnych działów matematyki.  

arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności 
rachunkowe, a także własne poprawne metody 
 

14 I.1 
Wykonywanie 
nieskomplikowanych obliczeń               
w pamięci lub w działaniach 
trudniejszych pisemnie oraz 
wykorzystanie tych umiejętności     
w sytuacjach praktycznych.  

IX.3 
XII.1 

- oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych 
- sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem 
równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą  
 

 
 

 

16 IV.3 
Stosowanie strategii wynikającej           
z treści zadania, tworzenie strategii 
rozwiązania problemu, również         
w rozwiązaniach wieloetapowych 
oraz w takich, które wymagają 
umiejętności łączenia wiedzy                
z różnych działów matematyki.  

XI.5 - stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania 
problemów w kontekście praktycznym, również                   
w przypadkach jednokrotnych podwyżek lub obniżek 
danej wielkości 
 

7 IV.2 
Dostrzeganie regularności, 
podobieństw oraz analogii                        
i formułowanie wniosków na ich 
podstawie.  
 

XVI.2 
XVI.5 
XVII.7 

- zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, 
rombu, równoległoboku i trapezu 
- wykonuje proste obliczenia geometryczne, 
wykorzystując sumę kątów wewnętrznych trójkąta             
i własności trójkątów równoramiennych 
- oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane 
własności kątów i wielokątów  

 

3. Zadania, które sprawiły uczniom najwięcej problemów 

 
 



 

 

 

 
 



4. Wnioski  

● test próbny okazał się trudny dla większości ósmoklasistów 
● średnio wyższy wynik otrzymywali uczniowie piszący test w wersji zdalnej (wyjątek Katolicka 

SP w Bydgoszczy) 
● zadania otwarte okazały się trudniejsze dla uczniów, często nie podejmowali próby ich 

rozwiązania 
● zadania typu prawda-fałsz sprawiają uczniom duży problem i są niechętnie rozwiązywane 
● najwięcej problemów sprawiły uczniom zadania dotyczące wymagania ogólnego IV.3, 

stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, 
również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności 
łączenia wiedzy z różnych działów matematyki - zad. 6,16,17,19 

● bardzo trudne okazało się przeprowadzenie prostego rozumowania dotyczącego obliczeń 
praktycznych związanych z prędkością, drogą i czasem - zad. 18 (dowód) 

● problematyczne okazało się zadanie 7 dotyczące zastosowania własności figur płaskich                            
i własności kątów w figurach płaskich 

● duży problem stanowiło zastosowanie prostych obliczeń arytmetycznych przy obliczaniu 
wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego i sprawdzenie, czy liczba jest rozwiązaniem 
równania - zad. 14 

● ósmoklasiści nie poradzili sobie z zadaniami ze stereometrii oraz dotyczącymi zastosowania 
twierdzenia Pitagorasa, jednak w większości szkół te zagadnienia będą realizowane  w II 
semestrze klasy VIII 

 
5. Rekomendacje 

● ćwiczyć umiejętność czytania poleceń ze zrozumieniem oraz dokonywania analizy poleceń 

● rozwiązywać więcej zadań wieloetapowych, wymagających zbudowania strategii 

● zachęcać uczniów do podejmowania prób rozwiązania zadania 

● stosować pracę w małych grupach 

● umożliwiać uczniom prezentowanie własnych pomysłów na rozwiązanie zadania, także 

niealgebraicznych 

● kształcić umiejętność rozwiązywania zadań na dowodzenie osadzonych w różnych 

kontekstach 

● modyfikować sformułowania poleceń z „wykaż, że …”, „udowodnij”, „uzasadnij” na 

„rozwiąż”, „oblicz”, „sprawdź, czy…” 

● ćwiczyć stosowanie własności figur płaskich w różnych typach zadań 

● włączać zadania łączące umiejętności z różnych działów matematyki 

● podczas powtórek rozwiązywać zadania różnych typów 
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